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× Sedan لوسر c rise (oy) ae ما oe ۸ یلاعتعاوبشا بواوا هرزوا 

 ANAM اولد نیذلایناوتلا )هددوعسااوب ! مسفت ( رثن ( Me soloed لو ادا

 رگ ت par ox rl ( رارعلا wir و Lgighas مهج ر اویلاراد 24292 اولحاو ارفک | ۱

aesچهره مس  

 یک les ule اندشر 3 دام alloy دا نه ندندلا هک رد دص ندیلعترمصضحو ۱

 ۰ رای داوب ن رلازمسو ارج abel ee هدنساز رغرد هک ر دهرغملا ی ی)کرب ردنابغ طلا یو ذ هفناط ۱

 لد هه Sb > یا ڪتو ,GALA 5 راهو تر بانج هک رد baal cs یجدیرب

 كل ره هک xe نا (هنعهللایطر هر واعم لاوحا رد لوا لصو ) رلب دالوا لاهما ۱

 دام نت سدہ ن هيما رح نا ودا als هع تۋاوا نایفس وبا یک ۱

 لوا لس یا Den Cloud nam هر واعم jae dW ade لوسردح هک یاثم ۱

 یسکنا بولک هناعا هدنک وا لوسر pam ینوک یھ Ae abs رد ردشععوط

 هکر دن و رح 3 یدلوا we یرام الا ors تواوا ند والا ةو وم هدلیاوا جد ۱

 تسوا هدنامژ :دنامز FAT بواوا ته و تر وص بوح و ۳ رکن قآ ولي و نوزوا

 | Gal (تفانم) یدراب وب با مک کو انح ین Wee یدرولب د رویق هب وراقو یعادود

 | | تولوا ندنرلتساک نازا چ ony 3 al | PP تنرمصج هکر دزوک de هد هری عم

a, glaele ےھللا ( ود (Lage bole dla>-| (ےھللا 0249, ace تاقوا هدنفعح كنو | 

 جدو بودا اعدرمخ وید (دالب لای هنکم مهللا تادعاا هقو تاسطاو بام کلا

 | هل مرو تراشا هنغ> هوا « هاش دار  توروج (یمح اف تکلما دادم 2 واعماب ) ااطخ اک وب

 | یمالکو اکب مالساا هیلع لوسر هکر دی ورم ,ندودنک cm GOI راشلبا تراشب
۱ ۱ 

 | om (كنم 5 ٤ بام ب واعماب ) نکرد تور دس هئدرآ ف 4 واعم بوش هراوطرب
1 

 | ,ils) ع ا ےھللا ( هدک دید مرافق (F249 بود ردیف لوضع aS كف ںی

 اوه SY) a jas بک ضع! هدیو> هر ر واعم ترمه eo pan ابو امدرم> ود ۱

 | ارد a (Lelal © رد سورا (Pap 095 23 9( مب ee 4 واعم ها

onlyبرص  Jeeهدنصوصخ یوفعو تواوا  ast’فیطا رخو تاکح  

 as aw S549 رح * رد نصف cast woes ییا داف ان بواوا

on gsیرادنسک 2 ااف  ya)ةرغمو صاعلا ن ورعو هر واعم هک  Cyهبعش  

 ریدتو cele و تباهم Sala ghee کر ردشعد فلس ضعإ * رد هبا نیداب زو

 مالساا هءاع لوسر نوکرب سدو مدلوا یلاخ ندنساجر تفالخ هرکصندقدرویب |

Sy Jas 4 gles |ریدنو اڪ “و وفعو 7۷  aleتعالو ل هو رهام هدايشا  



~ i Be 

 یدشادارپ نوجا تئطل..ا وک هلمجورهبواواتمه لهاومادقاو guy توام-و
of a parceهالوسرمالعاا  cal TLواهه نیغ وا مولعم هلتسارفو  aaهج دقاب  

 (mo دیلقت هنن راها شداب ےک ندنرلک اح hye ot برعلا یرسک اذه

 هکر دب وره * یدربد ردوب ناشو by تکوش بحاص نایعام ناطاس
 ترمضح هرکرب نویلشغاب atl dy کا dl هاهم rr بولوا ندا »ا ءابظع

 هدایفص ,dad بویلشغایرواف كم ناسکس هدک دا تباکش ندنرلجر و نسح

 هدقدلوا باغ هلیس هلیح كصاعلا ن ورع نالوا یروماربدم نکیا بولغم ید
Jl۶ اح هرمصم  van > pas dee Joa el w+!تافو ورع نیفلشعاراکا ن  

 یردار , كوب .ak) لاوحا) یدعح ی هما رولف دون Sy هود شک oS دا ۱

 eK نیمه نکا ماش کا ندنفرطرع ترض نابفس ین ی
oles ayودنک هدک دا  an yبودا بصا یه واعم  Sperا رگ  

 ندقازوا هدقدلوا دهش ناعع بوروط هدنر <ora A ناع2 ترە یدتا اس |

 هلبیس lb ناف كناع یک یی دوا رک ذ هدیلع لاوحا باب نیغلوا ندنساب رفا

se |هلا  Saبودا  aaترصح هدکد تا تاوو ىلع تروح نامز  oo 

 ,(od الا عمر یر قرف ك رڪ هرز وا تان لوو نکنا ررقم كد ید هلا

 كکود باس لب ناف Sy لسم - نس> pam هدلاو شاب هدیلوالا یداجاب

 نیغلوا هفیلح ی" =le p هدک دتا تغارف a4 واعم a راّتحا xo نوا

 رابدوقدآ بد wih ماع 4 ۰ رد لوا هدنراذدلوا یار قلخ هم ال سا تالاع مچ

 رلزاپس» oli gla نودا él ds dow له یلبح uly 2 هدالس (eo ا

 كره رلي دلارار ساو yb بودا ins هرافکه دنفارطا كن رهش هم رفا Od رعع

 هدنچوا قرقو Gras دالب ضءب یرادرسرپ وادا نجرا دبع هدنسکیا قرق
ye"یرهش لاک ددی داند رد قرقو یتادوس دالد  aبلهم بوډا  

 نشد قرذ بویص Galil بودنا ch لبا ر افك هدناتس ده ید یرادرسولدا

ob Be pe | Th |رفا  anvمد یرهد  wy!قرف دن  oesناعف هدا فکر  

 تالو odd قرف هن توئاو اے یرهش هيدر وأ am هدب رده ebb قرف یرهش |

 ! Sh هلبارانالسم فراك دا جورخ هلرعج (S17 رافک نال وا نل اطخو نيج ۱
 oles كابان كارتا قولا دیه-ش یس هلج ot راقدلوا لباعم هرادرم-ولدآ راوس

 :الولعم هد نکس قرف یدیاوب یکنج ادتا رانا داکار Teas ارکت یرهش |

CK) 7 



w= هدنسسللا كن = یدتا Aw یسودنک تاذلاب هسربق ‘oy رج هلن | Sue 

GLY یلغوا a glee هد هنس ویشاو یدنلوا مه abl ربج یرهش ناتسهق 
 بونا یبا ترض> ند alee راک هدفدراو بوذا رادرس ?att هینیطنط ف

 یرافک هدعب رلددلوا دیهش جد رهنسک طب ندرغو ’alse as هلا یراصنا |

 هدکد اک یربخ Jb, Cum نرضح ندهدم هدانا لوا us بوسک هجارخ

 هدزب le ولآ تعب ندماش لها هکعا dats o رکصادودنک Gry 4 واعم

 re ts نجزادبعومبزلا ناو نیس> ترضح هدک دلک هه ده نیوجا 3

angio alll oyبوذا فیلکت تعس هدیزب بورپ و رالامرفاو  ol)هدرلقدلوا  
 هناسازخ تیالو یدانز نا هدنردیللا یدنک ةءاش بلا یضار یسانر اس
 نولآنتسضعب كالو اراک نوک ہلا هود Gott رھن ب وردنوک رادرمس
 ناضارخ هدتلا یللا یدسک هجارخ abt كب زوب pts هدلبب cals ناتسربط
 AM ddl Gy رلتهر هدنراقدلوا ملص بودن كنج dl رافکو be هدنفرعس یک اح
 بودن اراکنج مظع ارا مهلباراقکه درر رب هدب sin ey ندنراکب كنه واعم هدزوعط
 رک نرمّهح اس e= سدق * یدئلوا )3 رامدادع یی ودحب ندنیفرط

 لصاماو یدستا مجد راکت ay glee یدلآ بولک JP نامزدعب بودا حد

 "دره نیک | <leo p 99 (دالبلاین هنکم (!él مالسلا هيلع لوسر هدنعح كلوب

 ندنع رادو كد هنر هش اراحهدقرمشم ندنرهشناوربق هدر رغ تودناروهظلوسر ۱

ey زحو یقارعو برفهو رم صم و ماشو JIS و نع نالوا هدرلعلاراوب Soa a.i.letlews 

 هدنرلولفا رهنلا ءاروامو ميدو لابحو ناسارخو سرافومورو ناجا رذآو هینیراو
Shas Arg)! ےظع تواوا fb, Lilie جاو علام یب هرارهش هلج نالوا 

 باشا  anرفاو هرس سأا نیت هروصاا  piesa YIنولقلا تون مارنحالا رها

 ناشنلام ناطاس نورعلا ںواسم  Spatناشد  # atفیطا نویک هرخاف باش

Alنوای طاس روما بوت و  Soltisتا 2 اب کت طوطحو  J guy eS?هل بس هللا  

gasps cule. iهدددلا تعب ندعلخ ۱ 2 (تایلو \( یدا ظوعح  

 4 هدربشم هدقدلوازوس کح ندرو رسو روص> ۳ كمرب و نيع هناا
1 
 ديعةالص ۽ قموقوا مدعم نددیع ءالص یدیع هبط> م قعءوقوا نکرروتوا ۱

 نو-2ا canoe 4 كعا is یب راد دع ریکن 6 قغ 9241 نادا نوعا |

 ما رسا یرلمداخ , RO mop 91 یو ۱ یرلشاوط ۷ كندو قالوا

 لوا ندزلوا دیه se تره ۵ sis یرهم uly Aas A كعا



Heج4 +  

 | زام بوربدیاب هروصقم هدعماج نیکعا حورح abl جاد ی ه واعم یربندجراوخ

 كيشرب یرب راوتروا نالوتروا adel ندعدق هم ?Gl هدا كنا هقدلیف
 افلخ ۱۱ یقلراقیچ یسکسا هک داونروا وتروا یکی نکا شاک هلبتروا هنتسوا
 امدقم هدصوص لوا و CEN نییعت هنلغوا coe هرکصادودنک هدنس همز
 مزالدب eles بواوا تبا یکیدتا هقرمس ,aut ls ۱۳ قلآ تم ندعلخ

 ادسشا دنا دڅ تما بودیا وفع !KE عرضت din موظنم 1$, هدکدلک
bla!كعا یعرش دح  glee dangعیچ ندعدو ۱۳ ردشادحاو داحا كله  

 odie Se كراب راه> !ab مالسلا هيلع لوسر ترمضح اصوصخ هد س قناوط
  یادغب و نواو GA ن دنس خوبطم نامه یویلوا هعونتم هسمعطا هدنرانایز
 عقاوزآ ك| عجج هدنامزرب یتسوارد Fl Fo Ay بوللوا Sle يراشآ

 Shab ددسعتو عونت هدنچئابرع هفاط هدقدلوا هتفیلخ هب وافم یذرول وا
 بوتیدمالثم برض Sy رعانشرپ نیفلوا هتسک لوک ۱ gard تادحاوب ادتنا

(ou) pricesهی واعم هب اععا ین ن اک * هیواهلاک هنطب یل بحاصو  * 

CX)نوکر هک رد وره  operمالملاهیلع لوسر  CAM, Syنوجا  

 Clas ay هدقدرغاح ځد هدنامزرپ بولیرپ و ربسخ وید روبب ك٤ ب ودرغاج

 نوسمروب وط یتنراق al gar ( هنطب ها عشاال) مالسلا هلع لوسر هدنرلکدندروس
 كنو (هداف) 255 وطماتیتراق هسد ماعطردق هنرهوربندنامز لوا اعقاوراید.د

 نامز بیئرت الب alse مهاشم رابک Sal تافو هدنس ate تفالخ نامز

 هنوه"و هیفصو Atm ماو هصدح Qa gle تالوسر ترضح ردرلنوب ثافولا
 fem ڪ ناوب dP ن نام ند ?le رب اسو هشئاعو هب ریوجو هدوسو

aSد وهب ءالع رک | مالس نب هللادبعو  Lisleصاعلا نورعو رعاشلا دلو  

par TLو یرعشالا یسوم وباو هلس نب دڅو هیمانم ناوفص و  SS AS 
 antag م تا alo لوسر رعاش كلام ن بک و مالسلا als هنا لوسز باک

 رگ ترض> نیغاوا لزوک هدتاغ هک ىلحلا alas نر رب رج و ہرصب a اح همش یا

 بولوا تعاق نوزوا نورب ندد-> یخدو Ugo ( ةمالا هذه فسوبرب رج )
GLE dist!عارذ رب  sail gl oly galو یدلوا دیهش هدلوبناتسا £  

 رادرس دیلولا نب دلاخو صاعلا یبا ن نام و ent "هرشع زا دیز نب دیعس

 نکل بوریو مالس اکوپ هکتالم ضعب Spall ن, نارعو راشتعاهُم
GITوباو چدخ نب هب واعمو  SHESو مذح نیرعو  IASنبا نج  

SN 
(Sy! ) 



Ey Bee 

Sol |مالسلا هيلع لوسر دنن رسب دز نی ةماساو هبانا داز و قیدصلا  
 لوسر رعاش تباث ی ناي و ple نربجو مالسلا als ل وسر ods“ ناو

 نی مقو رمسلاوبا و هرشنم onto“ زا صاقو یبا نیذعسو ماش *یضاق دیبعنا |
 3 سوا ei دادش 9 urballus AM Ave و مالساا ade هللا لوسر © نا سابملا

 مالتسلا als لوس رلا ندّوم هرودج وا و صاعلا نا AM و ye ن مع

 * ’als? A جد و oy ره ails ین لا لقوم OF هللادبع و بدنج Us هر” و

 ( ناسصاا هراما و نوتساا ناو نم dh دوعا یا coll ) هر !Po هکرد ورم

 یدبشا تافو هدنزوسفط یللا كلر بولوا لوق شب یدردا اعد وید |
 !Silos هدتفالخ ناعع لس ترد هدنتفالخ رع هدماشتالو ) 4, واعء تافو ) |

oeهرکصتدنتغا و  “tle Cyلب زوعط نوا هرزوا تیک اعرش هر هيه السا  

 زوهطشع هدنبجر goal لب هه بوزوس تطاس و Sans یآ کس L ج وا و

fi16: ( یدتا تافو هدماشيسهد هدنشاب نکس شع اب شب ش۶ اب  ( aeلهاقاح  

ile jewول مدآ معع ر # رد هناخ رفاسم  sa)ضم هکر دب و ره # مدک القا  

 deals ely ندنرلحاص كرام تالوسر ترے یندالعص ?ls امد adv وه

 بودنا تتصو هفموق هنن ژزوکو هن نغآ هدکدتنا تافو Gab لراسیم و |
 نجرادبع هکر د و یه igre ( نیحارا جرا Ue و سا < و الذ اواعفا (

te Aye CA eeیو  
 has lol )4, واعم نیانیعاد زب لاوح ارد ینا لصف )ردم ولعمان یییدلاق هنک و ص

 5389.54! یسهدوکو spb هرأق هدتا نوعوط .od شراب هدنستلا eh كررعه

 یطولو SUM eh رعاشو مع یدبا ولنا-شن كج Aly یزوب و یدیا یوالی
 2 راو از یت دعماعش ندرکو غي رد یب و ےحر ی ل اط وید ااا صل ا راتو رخ ندو

 تمایقزورات تناهاو لط عاونایکیدتا هنفلح نیس رشنیعر جو هلوسر تا لها ۱ تولوا

Celهکر دنونظمو وج رع ندنوئشلا مظع راهق ترضح * ردشلوا تو ترفن  
sat!هلاءایب ناوعاو  alنیطابشو رافک نرد هدنیلفاساالفسا ندب الا  JASN 

 Lb sel ما لازبال) یدو ود Cay ddl ةيما یب نم لجر لس لدیب نملوا)
 مث یدح یکیاود Cy 4لاقذیما تب نملجر !abi gods نوکبيح طسلاب
 # نیما ندالب یدلوا !at توشا * نیہلوا داسهولرد هه وب هع د (S2) ردراو

 نب رع تّرطح# رد و pt Use GAS نا ها bly * ردلامها ?Sas یلاهماوب



Beو  
 نسر د se واک اهدکدتادا ويد ay نینءولاربمایدب 5 هنسکر ب هدنناد رغ) | د.ع

 لاظو نیما قسافهلوفموا ce رلیدروا كنکد BS بودا ply عن بویقاقوبد

 یردب (البرک هصف) یدد رداک syle kc رس كء د inte gl pal هن اد ند ی

 ندع)لح هلج نوهگنوب یردامدعم تولک همان قشمدنکنا یک: em هدننافو

 زارططالا یک راینخالاب ك رانا لسم نالوا باتو pole نیفلوا شلات من
 هتفالخنیغلوا قسافو Mba زب رب لا نب هللا دعو نیس ترمضح نکل نود اتع

Gaهر هکمربب لا نا الوا ندهندم بوم واضرالصا اقحالو اهاس و دژ دلکد  

oyهرزوا ینیدنلوا رکذامدعم بوراو یخدنیس> ترمضحهدع!بولو | هقبلخ  
 هدک دلک asl رک نالوا البو برک یاجو lie, sls نکردیک هب هفوک ةلیعباوت

 لتقعفاس نیمرحفارشا ( رکیدهتف) رایدلوا دیحشبرتجر لصاوو دیهشهدنا
ouیراکدتاهدیزب هدنرلقدلوا  Heeتوژوت ن  GND bYیکی دن دم  

 ورگنال وایسودعنکل ردارب كنا هثتسوارمب لا ی هللا د.ع هد کمد هس at نالوا

 یسانا هدلوب ںوردنوک هلارکسع كب ,Fl gat وادا سدناو Gy زنا

 ies بور دروآ یتا هللا دع نوئوط یور# بودا ل یراهدآ كهللاد.ع

 * رد ٹل وا روهشعو یم“ هلکعدهرح ةعقوەک (هدم هب (lt یدتاتافو

 هلجو ینایتسیان 225 ناعع یرلکاح Os bay هندم لها ,Sy ور

 تفص af ولد آ هبععنت سم هدک دنشاا دز بو روس ند رهش ییهیماقب

gueنوا  Sus Seهلا رئارمش  Smنوردنو <  ilk?هدک دتشلا  Ade 

 بولک هدنرخاوا یسەخایذ چوا شعلا ارد ,clo ءادعا نوزاق قدنخ هنفارطا
 زادرمسر هراودنک هذرهش بونوق هرب ؤادآ هرح هلبااح حف to هرشط كرهش

shoنږ ا تیعج  attheاضر بودا فیلکت تعب هد دز ېا كدهنوک چوا  

 هللا ةنهل هیلعو هللا هفاخا inal لها فاخانم ) دب زب ركع ,ott bar و
SOUL,رش ٹیدح (نیسعجا سانلاو  Csلها بویعا قوخ ند وعد  

 جاق نع كره شكد هنوک چو ا بویص ی رانا سه ب ودیا كنج نوجا فب وخت یب هنیدم
 یسهلجایزویجوا ادعامندسانراس بودا تراسخ عاوناو ترافوبهن بوکج
 فرصت هل اربج GPS آب ددع كب ودیهش ین ارق لهارفن زوسذ نالوا ند هیافع

 ترضح عظعتلا بجاو دلب وكنه یغرشسؤمانكتفو 31 Jala ممز لوا بودا
dgزلوارداص ندنالس* هدع رک  plas as’بجاواعرش یراتباعر بودا شدا  

 دج ندداسفو هنتفو ندنتف لاک تح بوریو شب وشن تباغ ?eal نالوا

 ( فبرش )
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 | هن ده لها بویلوا هراح ante? ke هلعاج Sai وا (od) gu ترمعح ید سش |

 ۱ رایدستیا- تەب هنیعل دز هلاهارکو ترورضلاکنیلس*هیس تبقاع رایدلوا هراوآ
 جد ںودیک هب Se هلا نيا دي رب صا ند ف سن Ia» (aKa ةبرا#)

 بواوا كاله هدلوب نیفلوا هتسسخ رونا هدنګا هفحم نکر ونلوا كنج هدهشدم

 ۱ كنارد هرزوا قعلشاط Gor wy لا توئلوا باص بواد رامح ندنرف نامزدءد

 هر هکم ینوک ی درد كەر = لار e تواوا رادرس ,aS وادا نیصح an ر

 | اعرش !wg اكنح رادسع VF اضاج هلا ?ALI هدنا بوروق Jools بوراو

 Can pe بلاس رخ عاصر ز نب هللادبع نالوا نیلساا سارو OF :مولارما
dubم رح  oaنصع دنا بوروق ررداح  So!قدفوت یب قی رف نوح  

 دعا رلشاط بورود ”oo اط ۳3 7 نالوا هلاو> هرهش )32( تا الص

 ردنوک ی رب ileal نالوا یر ندایح نوتقوطهر هم هد ےک one | تویلشان

 كن رراوید هرعد یسوتروا كن هبمک نوروحوا لب هدقدردلاو eb pil هل حوا

on aeیتاوت  walنرمهح بولوا نیما کرت ن دعدق 29 9( 91 نوّلا  

 دداع eo io ols یرم> یوم ,du ینوک یججوا رح لا .és هر ۳

 7 بواکح مال lid نالوا ماش رکسع بودنا تعب قاخ on ز نیا بوشراب

(ob a)وص  day, Soaف نامز  (elولدا دا ز 1 لس هكا  Fy 

 هلل !as Olay دلاخ هر واعم روب ? یدتنامح# نرارهش ls مزراوخ

 وادا عبر برح رکب وبا AS روعالا acs نج رادع رع رغصالا هللادبع رک الا

 ردرب زا نیا هدتباوررپ رددب زی نتروا وتروا ندر, رح ادتنا هبهبمک یدیاراو یرالغوا
 كن راعشا da بول وا عاش غیلب و چ دغی .all) ر )یشفنكن رهم

 *# ارحز هتعسواوارج 4 مال * ین ءا ls ءاع توعد ( مظد) هکردو یرب

 GD a Soy * ارمحا كمهواف یدخ agar * اعاوحارقلا ءالاوهلاعف

 «dle هدنن رق یره-ش ert هدنرهش ناروح هدنفصد كلوالا عسر ترد

 بولبروتوک هقشهد نالوا یهاکتخن بولوا كاله ن !act تاذو ندنسب رغا
 راسکشس یراعثنساجتربق ن الا اذه YI ندنضارقنا هیما نب تلو د یدنلوا نفد

  hays abe Pe eM | ed OPE STIPEی اب ۸ ارت  PA TNE RDزوج: بیو سیم 2 5

 ست 1 _ض  = ao rane eS aهه سس

 ast بوجا بارش هدئتسوا ماط هد.رعم ال exis لوم # رد هرزوا یوا

alaeیداوا لاله یوشود هغاشآ نکردا لوبت هدنراک ماط بونا وا  
fantهکیدید  WO gtiزوت وا یر تیوب * رد روک د اه وا یدلوا لاله  

A ل ا س ےل ee ee ee 

e LS E AC ES 
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  Keمدنننطاس نامز یدبا یازکسو لی چ وا نامه ئاس تدم زوټط ز وتواب

 ند رلناناوا لتق الط  ortندیا تافو ? alsتلوسر ترض> یرروهشم

 ما ندنرلنوناخ  alدهرجو هطفرع نب دلاخو ! Aeنرباجو  aceةدیرپو

 ن روسهو دلت نب لسو بيصذلا نا  daneراک و  wale oatقورتسهو

  Aa! SY glee glyلصف)  TNTد واعم  asهک ردب وم( هب واعم ندب نب

 لس "افو نیعلدب رب یردب  ex ۵هلرنیص وكلا بولوا هدنشاب  lalتعیاک وب ماش

 نم یا حصر رب دا  (ellلفاعتماغ بویمهرکب ۵ تعاران الصا هك وهدم

 یلیلواینک وقف یودا رام شالا دعو قتمو را دندو  Iaىدا قلا لا عچا ر *

 هتسخ ه دق دلو ا هقیلخ هدیطوب- ی رات  intel yندتفالخروما بوج هرشطالصا

 , sok! ateتاقولهدنشاب یرکباب رب یمرکب هرکصندبا یکیادوخاب ندنوک قرق
 هدن راک دد ندزعا نوعف هنسک رب نوح Gly! dale مکب رپ هدراصتحا نںیح یدتا

 و دیدربو باصن تبکج باوختوید (اهترا رم لمحارف اهتوالح تدصاام) |
 یردباصوصخ كلوب واعم Gari هک ردروک ذم الصقم هدناویطا ةایح باک نکل
 | ندتفالخ نیغلوا روض جب و رفتم Cale هنس هروهشم لاعفا یرلک دا كد زب

 بوقیچ نم نوچ ا تغارف هلب راتخا نسح ءرکصادنوکجاقرب ویآ شباب نوک فرق
aad, andar,كندج هډ بعل نوب ودوا  ue"نخ كن ردپ و نلاعفا  (ys 

os, aeا (  Why 0y | “Je bela one Bittyتنکامو 3  
 کما کناف ؟تاعس هال او کر ازوا دلم هت او تلج هللا یار , الو کما لمل

 هغاشا بود ) .la ؟فانعان a = ی“ دو سا دوو هواوف هر مضر نهو هود

 ییا رقاو یسهدلاو بو Mel dant و Nie لاک هدفدراو هی ae بوسا

 هدعب * رایدتبا عینشتو نعط عاوناود نس شلوا ot كن دالواو كنيلع بولک |

 هدک (ae نیع یدلوا بود نسنسندبالالضا ینوب alice هفناط یتسهجاوخ كن
 رف ندنتغارف یخدهب gliae رابدموک هغاربط نکیغاص بوئوط الط بوس انا |

 تافو دن شاب ز Surg Sole eh هدهرح لا یداجمأم هرگیهنوک ناسیقلما

 بوحك هتماما ماتم هخایخ نابتسییانهّتع ن دیلو ate هلساجر تفالخ بوډا |

SN pS |یزا بواوا نوعط۶ تعاس  pleتافو ندا  REIزاغ لوا  

 cla ر واعهروب pawl بصل هفیلخ یا ماشلها بولبق نا ناو رھ رارکت بولب زو

 ( هد )

 هجر .ade یدا( رورغ .che, ged رهم یدلاو یرردار y\ بوياق » یبالوا | ۱



=H Ee 
 | یدلکدند هیمانب مک هجزکا ( رب Tey هلادبع لاوحارد عبار لصف ( روففلار

 هدافلطا 2 em * یدلزا دنا كرنا رورمضلا نیغلوا els هدنسار ان رانامژ

 نیه ghee بویمزانالصا اوبد Gul Poze اعرش BIE یدبا Fb اور
yرد دلزار زن اوشا نامه هدنسنارا كلما دبع هلبا دت  ) Coaكنلئاضف  

Set]هکردوب  Cv)یسهدلاو (۲) ندهرشبم هرشع ماوعلانزبز یردپ  
 مالساا هيلع لاّوسر ترمضح )+( ردنيقاطالا تاذاععا BIS وبا رج ِ

 ہرک صز دعتهرازاتس*یرل.دوهم هش دم ںود اتر ہداوالا عب yale a ھن دم یی اکقاو

 نکداز yas! nike نیکعد Jo) gant ney نوال وا !Says ًالصا

 ۱ Jey Spam هدق دعوط ail درع وشا (!eek وش E ml Ok لوا ۱

ale? decalیدخ راد تا الوم ریکت هلیاالعا توص ندنرارورس هبت رع لاک  
glیو یسهدلاو هدعب ( ۽ ) یدرب و ناذا هنغالوف كنو قیدصلا ركب  

 هل رازغآ كرابم بوروتک امرخ نیفموق هن راد كرابم بورونک هلوسر ترضح
 بودیااعد بودالب av کا =l لوا هده بورکو ت هن نغآ هدب بوینیج

 | بشاب i Gt (0) poss رکب وبا یک alas یتدآ نونافص نسهقرا

 مالسلا هيلع Js هدک داک دکعا تعر هلوسر Spam رز يلعت ی رد هدقدراو

 Sale هژودنک مالسااهیلع لوسر د هرکرب )1( Adal مست بوروک

 هيلع لوسر بوجا نسهلج یخدوب بور واکوب نوا نفد هر یی رلناق بوریدتبا
 لی وراثلا هس 1 gases طلاخنم) هدک دن pal بوروصوید Sabla مالسلا

 دسهازو Abe تباغ هکردب و ره <Cy) Ado (de سانلللب وو ساثلا نم كل
 هھک زر هدمابق هدزام د هحابصههکر ب بودیایایل par ءایحا یلاوثلا لع نیفلوا
 نکل فودازوا ردقوب oe زام gly! lier هفمروط ,songs a هدعوکز

Calالصایدنکب ونوق هنتسوا بوناص جاغا نوب ززغجشوق ندقلوا نک اس  
 نوک شنواهاک نوک چاق رب هاگ یح ب ولوا عاص هدماا رکا (CA ید رغ وط

 موص هتفهر یدردباربص ةغهروط زسوصو جآ بویمزو نج روا زدنوکو چک
 یتعاحسو توق (Ca راشهد یدلوا رداضندربغ ندنوب هد هبا كءالاصو

 (۱۰) ردراو یقاثف جاتح هرالرصفت Sule هدنابلوا بولوا هدشاسمدح ید
eles GALSتوق 6۱۱ ) یدا رظالا رداندوخ ه دتفالب و  heهدنواک ذو  

 كرلالوا زوهثم هاکع د هلدابع بولوا ند هاد یالع راک (GA مهشو ردان |



“oR ۱۲ Fee 

‘alert ey i heey | )ره ) 3 ردشمکی دباس ا ی  any Sy, 

 تدعش (۱۳ ) یدروشلب وس هحهاید كلا هلب رب رهبولوا یوق كالم رفنزوب رول
 هلاوح هرهسش نکروفوا هیبطخ هد هک مرح بواوا هدناسه ید یت وص

 * ?ables Sle? Souls ( ۱: ) یدرولوٌناب ندنزاوآ كنوب غاطیکیانالوا
 ندنيدرات * بوبد ذغالبالو ةدابعالو عاج “ال ثالث یف عزانال wl نیا ناک

saleتولد * رب لا نا هفلکتالا ساناا هنع زغب هدابعلانم باب ناکام  
aندنیعبات  oyترظناذا تک  allهللادر مل لجر اذه تاق هایندرما یف  

 بود * ,ens lulls ل لج ر اذه تاق هترخ | alg aslo dailaly نیعةهفرط
S54 وص( تفالخ )ربسشعا تر اشا هنکیدتیا oes ی د رد داعس o> او Ls 

  byدیلی  Lowe Sparرب ز نا نوجا لّرعو ملخ ینا بید دی

  daneبودا تقالخ یاوعد <  + Ueلاوحا نیکعا تعساک و قلخ نگ < رادو

FT Kus Ay atm هر نیم رح له ا هرزو 1 gi! رک دهددی رب | 

  iی رب زنا = ell hel we! opnolریدرد  ont) Vienیافو هدماش كدیز

 < INKS Aناسا رح و قأ رکو نع ۶ و مه رج هرب  gleكد زبهرگصا دیآ تردج واي

oa eg | باح و ماشتیالو نکع :!تافو نکا غ \< هدماشجد 4 و یا ۱ 

a وکید احررب هەق وک وهرص) و باح ورم ےہ و ھن ھنن ده ors wo! Sas? 

dine ہد هرم اک یرب زنی یر تن 7 امدعم تا یدردنوک 

at رب انا Ree شنل كن رعه نیيغارا Shen rie ue" 

  fas ( ۳ )لوا ۽  galeےکوج  an jus stا ارد یدبمک ره وهم * ر

ostساسا  wa ۷۳ N Spam «osلوسر ترضح  adeمال  

 CdS ole aah Cail رفکلان Age وڈ دح كموقنا ال ول ) ararile یرانوناخ

 تقصاالو b> SUL gate سالا oa اب یباراهل ت aby رخ |نمعرذا ةنساهمف
 Gt راکدید عطحو مون ےھاربا ءان بولیس Fay ز نیا نیکعد( ضرالاباماب

Lashرپ یرپوبوتاق هنا  aeبودیاریارب هلیارب یتکشیاومفو رومقیکبآ لباقم  
ack.ور داسو خط دنا ,دقداوا  Aub é:\3ندرب رد توروس  pls J pal 

 هلیلخ رهش هلج بوترواونروایکب ندنززب یصوساب Gar هنوکرپ یرلکدید
 بولک بوب روپ قابانیلاب GIT ۱بوراو هن رب هر cay dee جاقر ندرهش هللارکش
 Mb رق دعب هدقدلوا مات هصوص sole یرلکدد of بودا قاوطو یعس

 نا عییسوت ینیرش مرحو یدنلوا یقاتعا لی راجو ?Ay رفاو . بویلرعوب
 ن تن سو تب سس سس سس سی

( f ) 



 ¥ بم ¥

 ندب رع SLES لتف ) یدناق همرح بوق بولآ نوتاص زوارفاو ندنفارطا |
 تالو dena ly بلط ناق لئنسح ترضح ند رانك ندشم 48 فیقث قبر

 هدناورع + لصف بقاوا عباناک | یراهش اط teas de gl حورخ هدقارع

 اک بولآ ییهفوک هدسمب Gand بویص نر رک-سع كناورم هلهجو ك هلک
 هدک دنا رب زنا نکو دتا تو یاوعد اشاحودرولک he ازم ندو

 کاج هقارع هکنج ملا ران یم صم یردارپ ودنک هدنسودب ull كت ریه
 iit SUN بعصم BON as ع ندهفوک Fr LF یوراو نیکهردنوک

 نوکیا eas blo CLF بوراو بععرد oral هر هفوک نیک تؤرق

 بوسک نب AL هلا هنبسک یدب نالوا یعباوت بوتوط هدمب بودبا رسصاح
daهکر دم ورع ( تاق رفتم ) ید تا طض يا ع تالو  (y)رب لا نا  

 یرالغ وا ولد | یسومو ley ساقو هدابعو تباثو ببخو هزجو هللادبع
 Bt هجولا ساطا بویلوا ید IS هدنزوب و یلاقص (Mel Cy یداراو

pl |ترد نامه قالسا قارشا نالوا وا زود رماو یدیاوازوید  atهکر لدا  
 ( س )راشم دزد رش یضاقوسقن فنحاوهدابعن دعسن سیقو رب ز نا |[

Fasروئرواندن رادو ندلیف ندعدق هر همظعم دبع ک رکردروک ذم هدافلطتا  

 هب هبعکو تروا هنس شعوفط ند y رخ get ندحابید lal نکرولتروا
 ندر_ رب * هلوسر ترضح ( ٠٤ ) بود ردرب ز نیا نروس هدیط جاور
 هدکدلروتک شابزب نکیا هفیلخ دنیا stay رکب یا ترن ویک شاب شاسک

 رس نالوا تاسو ندیا لنف gi تزد هرب زنا ادتا دعا w 9:61 طح

 یدردنوک توربذسک نق he ee راشاب Soto لها چاقر و ob5 ناو ورعو

 هکزدب ورم ( ۵) یدد (ءامعللاوءال الاولضْفلا هلو ءادعالانم متنا هد ا (
 نوعاتط plac anads شب هدنضعب كلاع cle هدمالسا Yo روهط لثاوا
 هدنسنلا Cl هکر دهب ورمش نوعاط هدنرهش نادم ,دمنع راد یربزدشاوا

 نوا هکر دساوع نوعاط یا cal هدننایح مالسلا هيلع لوسر ترضح
ot Kuترضح  yfولدا ساوع هدماش تبالو هداتفالخ  Byنواوا هده  

eZیدشا"ت 99 هتسک تب شب  pa!ردهلوا تولوا د 030  ais.تاقو  

 هدنتفالخ رب زنا ددا هدزوفط Bill هکر دف راج نوعاط ىج جوا * یدتا

pa)چ وا تولوا هدن دن هسس 0  Soaكسب شک نوکر ھ  oly utبودیا  

 . ق> یدرب تاناوب> ه داف یرلتیم wn نیغمالوا لاع هنود هنفد نسهلج هدنوک رب
 ~_ ى ا و توس وب بو ست سس



n Be 
 هکر Has نوعاظ foe * یدلیق هنسنک Low هدرعبک pale tre هعجر

GLKهدد  wcllدوخاب تاللادبع  ayهداتفالخ  spa!هفوکو طدساوو  

 یھب * یدلوا eee ءلعساوب نیکعا زوهظ هدرز رکیادشا ییولوا هدماشو

 هکر دیوعاط ندا روهظ هدنراددص هبما i تفالخ لاوز هدر زوتوا زون

 یداوب تەخ هدااوش بود ا ثافو هتک رکب نوکر ه بولوا ool ز هدناضمر
 abe فارشا ربهاشم sal تافو هد هیغالسا کالا هدننامز راب ز نا )٩(

 هلا لضف لاک هک صاعلانیورغ ن هللاد عو مهظ نیدیسا هکر درانو نیهبانو |
 aes راجو درمص نی نایلسو رب Golly رد رب ندهلدابع نالوا روهسش»
 ولاورع ترضح نب صامو سابع نب هللادبعو متاح نب یدعو خدا + زو
 age Val سفن فنحاو كلام !sey Geb دلاخ نتیزو ثيل دقاو
 دللفت هدماش (تداهش هصق) یدا یداتسا یدالوا كنیلع ترض هک لّودلا

 GEM aaa كلاا دبع یلغوا oe رپ بودنا ثافو ناورم نالوا هفیاخ
 كيب یقرفا كی جوا Fl یلاط جاج یک اس ینارفندنراکب كنسهااب هدنسسیگیا

iSهدرب لازم چوا هدکدلک بوردنوک هثب رزوا كربب زنا هد هکم لب  

 wige | Chico هر ک aby هدناورع ا ere saalb ضرا

 هدهماا 63 ot Sas 4, هکم vas Fah J , سب هچاح كلا 1.6 هدعب

 ab ۳ ندکلدابا كه: ووص یرم ز نا oda رس مرج هدنضهرغ دما یذاب

 ثلالض ما جاع اح“ ed بیطخ هدنافرع دعددو بودبا هرمصاحم رک
 Je لوا بوردروف قدم هدعاطر نالوا هلاوح ه هب هک هدعب بولوا جانم

 تش مرحوید نوسسذوقوط هنعباوت هلا رب زنا لد نیکنسس نیدیپ نیعاو لضعو
 یژراوبدو بوناب یسوترواو بونقوط هب هک coast بوریدنآرشاط اع اد ههللا
 هب رب ردق Deval فاوط Sa جا بونلتاوب اوه لا ین هدقدلرب 5
 راجح ,Gli ناتا ین هدعب بوریدنویس یشنآ بوغاب هنبرب AT بوی#اب روم
 شقلا ىللا تونا ید هعفدر بونا هنتمک Syd بوُسا,مردلپ & رزوا نانا |

 بوبلآ تربع ندنلاعوب تلالض بحاص جاخنوقاب dey قن” هلا هنمسک
pale |شع هدنرلک دنک بوغازب راحان راضناوناوعا رنک | یربب زنا هدقدنازوا  

 قس»ادرپ ءادعا ae رش مرح ینوک She یجل انوا كنس یلوالایداجج جوا
 بودا ck مکحهدعر < al راھاق شیلا هدنلا Sil رعب زنا بودبا موه مو چرا

 بیونقوط شاطر !(Sol یشاق کیا تبقاع oy Ab جوف جوف یی رفاقش نیعالغ



e ve Be 
es a ee ew eo 

 ىلع انسساو Kt. oS (elas) هغاشآ نشاب بولوطناق هن ز زوک هدفدرا

 اک و رلودع هدمب (ژن)امدلا , طقت انمادقا ىلع نکلو * ایشولک یبدت باقعالا
 هانا هنسک ی رفز ویکیا بودن | كنج لر هل لب gece كنودنک یخدوب بود موم

all sagt( نوءجار دسااناو هل هی انا )  (Su)هرویس ندنوج تراک تاغ  
 ب وصآ هغاشا (bine حجاج یف سند * تات هللءا صد انیط رزرچ * تسال

 !dar O98 تربع ید تببخ لوا ,دکد ردنوک هکللادبع هدماش Cool ك رابه

 تورردنا جاج دعا بوروط نامز as اب اب «glo ل رش ندب بو ردنوک هرارهش

 نیفاشا هکمو روج ین یل رس ند یک یا سا یل ندکللا د. < قاح دوخاب

 (Aa وصعره یوشود ادج ندنر Gy یساصعا ن هک ز ووا .Chee دوا هی

sig) andsهرزوا رو  yo asadرلیدتا نفد بولی نب زاع هدعد بواب  * 

A oaج وا شغاب شب شع  DOHلس زوقط  Seah Sy 
 || دبع ن هیمانب صاعلا یبا نا SEIS) ناوم لاوحارد ساخ لصق )یبا

alte ٤.د ut?هک ردب وص * مالسلا هيلع ل وسر دج  ‘Olyقوراو ھا  

Coley955 ازو_بااط  cnalylطبخ  vals alco SELد م ول روصو بواواب  

 اموق هللا یخ (مظن) هکیدید !Gg مذ رعاشرب یب Kur | هفیاخ GE یرادمم
Iلطام طیخاو  xسا لا ىلع  aa Cee; Lisi desناوم  

 درج هدننافو دز ن هب واعمو نودنآ ناءصع at زنا نالوا <aal ام مش هد هک

 ود ردلکد هفیلخ اع مش نیغلوا ناطلس هلا ودنک ودنکا abl ماش Jal ءاضر

 نالوااملخ هرکصادودنک ن کل ردرل ماعا as نداعلخ rip ie یهذ ماما

 مک هچرکا (ls) یدنلوا ر 1۳ ههارکلا ع» نوعاوا ab gj an رک یدالوا

 وار ات نو هر لزوک نواوا ندالفعو LS ذاو ندالعو اهم

 باکو یدامادو یلوبقم !Calg ندنساب رقا نام ترضح !yet ریسهرپ و
 ولم ناو ینوعلم بالوسر ترسع>و ینوخو راکتسو راکم نکل یدبا یرمملا
 (الوا) روئلوا رک ذ «رزوا لاونموب هکر دوب ,lar! Doulas بقای بولوا

Byارهاظ هدننوک ھکم حد ضاملایبانب مکیردپارب ز یدراربد دب رطلا نیا  
 بوی روب هجفدرا كلوسر ترمض> ?oul oe رفکو  ثبخ لاک نکل بولک هناا
 مالسلا هلع لوسر بونا هرلنا Like get پوری دشروپ نتروب بوکا نی زوک
 هدنراکدت اعذب وید نسهلوا هلب وا كي»رتسوک هم یودنک بوفاپ بونود
 * يدلق لی روب هرزوا لاح وا كد هیبج دا ټاف و نر و و یزو ڪڪ
 كلوسر ترضح مشد کج نوکر ردایدفاو ماما یدقان (alee ces رازاب



~~ 1 Be 

 "هالوا AAG اللا هبلع لوسر هدکد تنسا تزامنا هکمزبک crab رش "هرج
 نوعضت و نوفرمشب مهام لیلقو نینمولا الا هبل ص نم حرخنمو هللا aia هلا ونذنا )

 تشااکا نوا صوصخر لو-سر ترضح هدعب رلیدرو-- ود ( ةر الاف
 ضرا هدر قانو حوا هر هکم بولد نوسسهروط هدرهث میدروط م بودا

 (LU) یدرلشلوا نوکروس gata رط de هلی رالغوا ولدآ ثراحو glee هفناط

 | ترضح هسغوط یلغوا كیک ره gost رکرد ورم هدکاح كردتس»
 هدک دارونک بوغوط هد هکم FI ناو ممنیفلوا ت داعكلروتک هکمردتاامد هلو سر

 (IL) رايد د (نوملل !Nes نوعللا عزولا نیا عزولا وه) مالسسلا هيلع لوسر
Loloليصفت  gistsترضح هرزوا  cle?هنتف نالوا بیس هن-سلوا دیهش  | 

 ناو نیس>و نس> ترضحو هنن راهب راح هن واعم هلا ىلع ترضحو هرهعطع
 ةقیفح هنو نایفط بحاص ناو رم sacle هتف ج وا یرلةدنوادیه_ش رب ز

 Sl هکعشود لالستخاو هنتف last atl دج تما بولوا بس US هتیکو
Gall Gobرهظع ید هش ديعو ( اهظسانم هللا نمل ةا ةنتفلا )  

Zylردررعم  ) asl,ندهرىشھ "هرىع هرزوا ندد لوا د هدوراقوب (  | 

 هکنج هلا هنندم لهانیعاد y ( اسهاح) ردو یدندی|لتفالط ی adh ترصضح

les Keو ك رحت تو بو دیک ه لپ یخدوب هدکد ردنوکر ا  dielمظیرلک دت ءدنا  
 ,SIM هللا ةنعل هیلعو هللاهفاخ اهن دملا لها فاخا نم ) بوک هددب زب لصف مظع

 رای دلو | تاقولختو قااخ تنعل رهظمتاق تاق هشهوهفم كشدح (نیعجاسانلاو
 نوکر بولک al فسو Googe رابحا رابک هک ردروک ذم هدافلخ 2 رات
 كد هنامزهن بوبد رادلا هذهلهانم دج HY لی و هدکدک ندننا یواكناورم

 هسابع لآ روهط بوبد ناسارخ لبق نه دوس تابار gt یتح هنر ک دید

 | دبع یلعوا نالوا هفیلخ نامز دعب كناورم فسوب روب نم ce یدتبا تراشا
 | ةهاق هللا قا بوروا هنسهقرا تاکللاد,ع oN نوكر نيفلوا تسود كکللا

 فسوب هدک دید كلذ نأشو SEL كحم و نعد یخدلوا بوبد مهنکلماذا دش

 صاملاوبا یدج كناورم هدتک طب * G43 ah ply AGI رارکن
 tall al اون غلباذا) هدنع> ی رافج هلسو ale ant po at تما كندالوا

 دابعلا هلا عرب مالغد هللاندو الوخ هّلادابعو الود هللالام اولعج الجر نیئالث

 اصوصخ تندیما oe | لصاطاو * ردب ورم فی رش ثیدحرب وند ( مچ

abl ayكناورم  Uleryلسها حاج نالوا یروما ردم تلکللادسبع یلغوا  

) chal ( 



 5۳۳ oy ہہ یوم gas ای کر سس ہت تم کاک

 !OEE, . dk wos راو دصو رانکو دح a ۳۳ Als كناينط
 بس هناعع نداهش ace (ناو رح جورخ) را و را عرق راثلاب مهاررچ × رلیدنا

 ۱ ترا ع ,ach ناف با مو عو هدعب gis, aS حورح نیغلوا

 Je راو بوت رک رار ii بواو ۱ حورح هدرب As هدو dine sl تولا وا

 كب واعم نیعلوا ر دغو ليعو هلغلوا ند هيما یب هدعد تو oS هب Au له 4

 Ay بواو | ک اح هد دب د هر ۲ جاقرپ (wag یرار دمو یرللوبعم Jay ییعواو

obsیلغوا هدک دتبا  ailsن هب واعع بو > اکین یسهدلاو  ols byهدک دتا  

dw gles alleبودا تفالخ یاوءد  als odesند  Fgh)نالوا لوکشم  
laoن  widهدهکما رهاط نفاخ ماش  [ppdنالوا هیلخ  Jolهرب  A aes 

Laminin eaeمک  DNS rti ad TL tyنور  Rarهو از  

 4 ۹۹ ع رفاو ند رع دقناط oat, lie اشد اب Mare ود 1 .Ae نوک تنا

abهنرهش ناروح هیما ینب هلجو ناو رم هدددلا یترهش قشەد بودا روهظ  
 (تاب (gle رلبدلوا مج abl دا بز نیا یکیدخا Sus ند هفوک Se ز Gl بوچاق
 ?Slt نودنا Bp مظع ہلا لا نواک بوخج Kus ناورم + هدعب

UT aeرا کاور هومن زن زره  oesمن ماچ  

a)كس  dj. wallترس ۸ هدک دنا لو  alیدرد  Ay Bae ae)ماش تالو هلج  
es اج 

 ۲ ارك ر داو ووتش شعلا نواوا نار ار رف ناطلس «dla uly هدیلحو

 | بودید کاخ هدنا یز زعلا دبع ییغواو طب wo 31 هلع ee توراو هربصم

 1 وه E اوادآ بسم هلا نایلس نر هباوت تنیلعت رطح هدکد لک هماش

Gib Chmكرد نوعا باط  is1 یداز ناناورم اشاسنودنا روهط هار  

 | Chapsi خلا ندا ,(Sete sola ءراد abl Kaede زوتواا كبت شعلا
 | هل ررکسع IT | بسم هلا نانو دنا كنج کہ ع یا هدنفارطارکب sbo بواوا

Jj:راد لوا  ees J, lol. (ola)یئ هرب ناو  Ba۱ بولو ا شا  
 ab كلوب دز نیدااخ یلغوا یوا نوکرب هدلوالا عیب راب هدناضهر شب شع لا

 نوت هدک درب و رم atu هدلاو دالا نوکوس هتسودااو ob یدو تولک

 Ogle بولد یعدید هنس Bo we هدک داک ورحا ناو ص بویلغاب eae هدنیلق

 بوب وف قدبصب رپ هن زو كلا نوناخ نکروب وا پوتا ن اورج بود قوب
 (Paz داب رفویدیدتبا تافو هايف نینمول ریما هدقدلغوب بو عاب هنتسوا هل راهب واج
 تافو OKs هژا le بورام> نوعاط دوا ?ale برس الب هدرلتاور صعب

sae)ردراشعد  Gases"نکس ناو رم هدا اوو مالالا هيلع لوسر ترم ه>  

 یآ ترد دو ۳ تدمویدیا | هدنشاب جوا شعابجوا ش لا هدنناقو ودنکه دن شا ۱

(+) 



Boیک بر  
 ۱ هب واعم ثللادبعیدیا (یناجرویقن هللا ( gta كن رهمو بواو | {slog زوتطاپ ۱

 یرالغواوا دا درب وزع رگ نجرلاد, بعز نءلادبع دواد نارا هللا د ٥ ها دع ۱

 یدشعا بص) are od po* * gill Sy, {yp اد.ع بوک کالاادمع هنن ر یداراو |

hag)سدامش  Mom'sا  Gly, iكرش هکر د و ره  SE 

 واب وب نوژوا ردوب نانلوا ہما یالااد,ع ادتا ode ul ند بوغوط هدنسدنلا

 POMS هاندنرب یراشیدیداقیچآو لوس یرغآ وازوب هشیاوازوک ی راوازکب قآ |
 بواوانک اس هد ه دم هفالحلا لبق هکر د ور (Cale) یدشلراص هلنالت نوتلا |
 هدیدابعو دهزو هدرعشو هعفو <es A ع wg! Clg) Crm ندهباع ر در

 of oa et ماها نداءات زانک یک ىدا رهت شم سانا ن ورهام تا

oolارقا و كسناالو دف االوا ریست دشا باش اهبامو  usن « هللا  elle 

 ن ثاللادبعو wll ن دهس an all tlgad * فاس ats بولد نا I نا

 مکنا * هرگ نا ترضحو بوبد بب وذ نی ةصيقو ربب زا نب ةورعو ناور |
plesشد رق خاشا  Jogناورانا) هدنراکدید * کدعب لئس نخ اوضرفنت نا  

 یلتدجوالا ادج ات تسلیم * یش ماما ندنیباترابکو بود * agi اهءةفاس |
 اهرعشالو هيف یندازالا اخ دح هئرک اذأم Gl ناوم ن یالاادبعالا لصلا هيلع |

 gal لرهینالو <A یف lg: dae را) یچععا ماماو تولد * هيو یئداژالا |

 ou (sls) ردشعد * a yall ناو فسوب Cy جاحا و ناو م ن ثاللادمعو |

Galasما (الوا)  Stهلکعد ناسذلاوبا هلغلوا راقوقراد ره تاغ یا  (LU) 

 Slo Slog كنب ردب gal (WU) بقلم هاکعد رجلا حشر (tala سسخ هدتاغ
 یقوع» نینئاو ردا نارف توالت یک ی ی 29 الخ كلو هرزوا قیاس دهع

 مشددبا توال رخآاب مشوروکر خآ ینس gud دهعاارخآ اذه بوباق یل رش

 ندلدع قد jb هلا ملا ضم عاونا !ost قالسخا لیدمت (اعبار) بود ردوب ۱

 Sieh ءاعلا a ولقو سان !paso درج بواوا لئام هامد Clim اصوصخ 9 |
 قید ېب جاج حاج نالو| یروما ردم كلوب و یروفنم ’Gite نوجا سارهو ||

hl ole, Liu, ates 4 tip 2طروم هراالب  phew usils als? yl 

 هللا ete # یدیشهو و اضر هنکو دتا تناها او 2 تج مو تهفشیب ییدنم وم

 یعرش دفیلخ هد هکم ندعدق هدننافو «Oly یردب ,ce) ( هاضءلارادق

 | نجا هکللادبع نیفلوا هدنطبض كلا هیعالسا WEIS بولوارعب ز نا ترضح
 اد هنئافو رب ز یا نکل پودا تعب Sle كش راتالو بلحو رصمو ماش

Caz) 

۲ 

: 



 ۱ Beو 34
ê ۹كلاب واو اغا  Kei Shyارش رش قفالخ  seیداوب  Eos 

 ماش لها (om نا .دقدلوا زا کازلادبع inal tthe all تع هر دوم

 داد رف رد نکا زای اک النشا ناھ لیوا ندنفوخ ود راهلوا عبات یجد

 1 ,orl نس3 كل هک رام ہھ "و ره نافح gate اقا هدف رش سدق od راکدتا ۱

ven ۱را دنسل  i: eA asd’ gleبور دشا حر یرولف  SF a3, oهدنا رانا س  

 هدتلا pall هکر دم و رع (=yl. en ob j) یدرار روط هر ad g راحات 1

otal |راتګ هدقارع تیالو  oper gatحورخ هلیس هناهب ییاقتنا كنس>  
 Kae كي نکس دن رزوا كن {gal ob نا نالوا بس هن راهش كاد بودا

 opel لجا نوج اردیص (عارسصم) هلبا رکسع كم قرق داوا بوردنوک |

 | بوتلوالتق داسف Jal ashy ورعورعش نالوارشابم هننس> لتقو دانز نیا بواوا
 !wh طض یب ged 43 oS یسودنک بورد وکه هک هرات یرلشاب نالسک

gos odesالثف  ONS acts! yردشمک هدئلصف كلا نیغلوا عفاو ندنفر طر ز  

lasكللادبع هکر دب و ره # هنلوا  Saleبواوا ی < اے هفوک نیغلوا مزاحودح  

‘a Seeتواوا مزاع هغمراوتادلاب هکنح هلا بءصمیردارب رب زنا ندا  

alyورع هدقشمد نالوا یداک تک هدق دعبح  Cyبودا حورخ صاعلا  دیعش  

 هرات بولک بوئود ندلوب بودیشسا الا دبع هدقدرد وا a ودنک ی اش لها

 بور و ناما هللا 4> هورع تاللادبع تبقاع بولوا كنج F$ ندنیفرط بودیا
 بولیجاوبف ade ماع نیکغا نیت hl ظالغ ناءا یفالخ هرکصادودنک

arlyیزرفاک مور هد هنس وشا * یدارغوب بوتوط یورگ هدک  Hikeیرلکب  

 رداق هسنءفد كاللا دبع هدنراکدتا موعود ردمزب تصرف راد شود هثب رب رب

grads!یدلواكج هر و مسک ی رولف كب هدهتفهره «ژرفاک هرءسطلاب بولس  # 

 | رک یدلوا تودیکرازکت هکنج هلا بعصع CUM دبع AGL هدر شع
 | ةيفخ هلباناس>ا دعو a رلکب كبعصم كاللادبع lease تواکوشراق acm هللا

 || بوراو کا رکسع رنک | هدم را نیکغا باج هبودنک نیرابلق بوردوکربخ

 تالو هلج كاادبع هدق دلوا دهش Sal كنج رب هلا هنسک زا بعصع

GLPقارعو یب رد  oFهرمش| یردارپ بودیا بصن مک اح هش رپ رهو طبط  
 هد we کم یلاظ c= E 4 Rel: wld : یسودنک وری نیکلکب ؛ قار 2 |

eS ae 

 ا



be |نالوا هیلخ  ciples77 نا  Stnهدنلصف كل ؟بوردوک  | 
 (pee en دره | ele te ط.ص ely CYlla.c هدف دلو | درهش هرژوا

loolاعرش یفالخ نواوا  Gs?یداوب  picesءاش )  (aslهکر دب ورم  

 یتوتروا كنهبمک بوردت آ شف آو شاط ?dice هد همه یر ز نا حاج
 یکلوا ردشعباربیغت یی رف ءانن بولساربب ز نیا dabble یراراوید بوناب

GEیچدلوا نوردنوک ر بخ هکللا دره ود مراد سا اس هرزوا  wh3 یرغ  

 ود همزول یرراوید قاب وق orth 8 9 نوسسلاق قرش باب نامه هللا دس
aa 

 ۵ تایلوا) ردوا اغ نالوا 297 9° xi قانال ,ws! 3 al وب نیکمردنوک ربخ

ya 37 9 ) 1 AF0 ردوا 0 هو ادتا هدف اسا ںد هک  

| beg i نوتلا da لوا ناو )۳ ) را او ید ah 
Sl ردوب ناروا AS ادسا هدعالسا ند بواوا هل را دکس كمع رافک ی 

 هن زول رب ( J2زور (دحا هللا اوه  ansهلاال) !iY) شهوک نالوا هدنزانکو |

 هنتسوازاو ر ( AZ(قطاندویدعلاب هلسرا ها لوسر  onینا رم بولب زاد

 رهش  richید . fu ould(ع) یدتا داحاهدنشب شعب كتر ییصوصخ

 هاکعدرعم اخر بولوا سدسخ هدتناغردوب ند الخ ا دتا دم السا لها كل ولمو اف

 شعر وناما 4 هنسکرب هرزوا یییدنلوارکذ مدقم ,jewel ( ه ) یدیابقلع

 ۱ یدک هدوراقو هن ( ٩ ) ردوندنا ردغادتا هدمالسا ند بودلرغوب نکیا

 ot نیسهلواررقم یتردفمدع ه هلباةههكنوب هدکدتا ects ء۴ موررافک هرزوا

 8 ۷ ) Mara ردو فءط نشد ربا ادت راس oy ومس Fine هدناکشحارح

 فورعلاد <platal ( ۸ ) ردوبادتا ندیا یهنقلخ ند ملت وزود هدنناب هلخ

 هدقدراو هچ هدو شع كر لالعتسالادعد رد و ندا ید ندکعا

 اد۵ اھم دعر هللا یوعتدحا یرمأال هللاو * هدن رخآیقاح بو وقوا هبطخ Ue WA) COMPILE 2 : 1۳۳3۰۳3۷0 هد جو هوا دام

 5 ۱۰ ) رد, داجا كنو ید قمردلاق لا هدر ( a )یدد * نورد oy سصالا

oe |راضء) ردون نتروا هلناوتروا ندرب رجادتا  poyواتس (۱۱ )راش ەد  
 نوا تب اهمو تکوش ?As روت وا هدناوبد Soy lab یاب حاصعم یک افلخ

 رد داجاكنایخد وب یدررروط ب jobs den SL یراراکسمدخ joss هدنجوایشاب

 Deal a pam نیما جاجهدنچ واشع كره ( ۱ ) هکرد ورم (تاقرغ) |
 نودلباص یو as وار ھز لدار L 4 هنگ رب ۳ pelle ees حر یک دج نامز :

Cur, ( 



 نالوا هدنآ براو 4 ~a دم 3 هدندرد شما (x) زا وا ste هنوز شو ا

als? |و 4 یدعاسلا دعس ی لهسو هللاد:ء نم ر اجو كلام نسل اند  an jaa 

 قارع & اح نواک هچ گاللادبع هدش شک (سر) یدتیا رلتناها مظعالعفو الوو

 هک قارعوبرعقار elit عی Abele یربخ یتافو ty یردار ؛نالوا
Teشع )4( یدردنوک  ohیار ع ۍرهشلقزه هدمور راغکد الب یاصقا  

 بودا هدانژ Grad pe ترد بودا مده Gras عماج le pur زب زعلادیعو

۱ 

 رادو ناتسز هلق هدب , رف یورپ هک بی نیه et Sul نایب )۰ ( gobi هن |

 | ررهشرفاو Flom رق ساونخدو یرارهش هجاهنص هدېرغمو هینیمرا هدقرش
ely Cll ns ةد هتسوشاو ) ۹ ) یدثلوا طرضو حد هیلعص رب رج نالوا i 

  | 3یرابفک بو دا ك نح هد دی وس هل ور رافک  ( ۷ ) (G42ودنک ككل!لادبعو

coolyرج و ناجاب رذآ ید  eyاح هنس رلتالو هینیمرا  wolfرفاو هدقدراو  
 AHS یغامرآ هلجد د اوا هفوکو هرب (ملاط جا( ۸ ) یدارلھف

 ۵ ) یدلوا نک اسهینآ ودنکب وبق طسا و یندانیغلوا هداتروا cant رهشرپ

 اب ۷ ¢ Ne ( یدئلوا 624 زوا ad رغم هصصم هدب ? هدا هدیرد نواب 3

woتدالو  epee:یدلبااش :. ییررهس هعدرب و  ( O Kh, \N\ 

 دیلو Cb los Les (هدنف) یدنلوا حج aals یکبار هدر !yas هدتلا

 زاکب و ماشښهو dau واهورذنمو رفصالان او صو دیزپ ورک الا ناو مو نايا و

 هشااعو یرالغوا مان دوادوهصبقو oak دید ود و dui 9 alu هللادىعو

abi,هکرد وص * یدناراو یرارقوادآ  eMac wyترمّوح هدنشود  

 بولوا Ter نیکمروک رذیالوبت هر ؟ترد 3 ودنک هدئار = یدصس»لللوسر

 :Pic 4 ترد ندکر الوا باص دک دو بوزان an 1 ریس Nb Antal Cy لہو

 ناییلسودیلو ندنرالغوا اع دقاوبودا ربعت وبدردباتلالد هغلوا هفیلخ بوک ها
 یالااد.ع هدست joe ندناعع لآ ےراوت (هدناف )زلن دلوا فل ماش و دی رب و

Jes!ییهلسم  Pls1 نیکمرذنوک هند هینبط+ط ب9 هار م  obهدنرلةدراو  

opol=ری تودنا  pas S29 lyr, seبواو ارایش رافک نیغلوا  

iedرایسب بصالو ت  fre Komرفطو  peleبویلوا  jfهدنرلف داوا هدر ید  

 هدنساسالک هیفوصانا بورک هرهش ن . IL یسودت ؟ ako Sol, peo db مش وب

Sy52 ناذا هر g)بو  Ssندنوب نازکو ندو د  Greالعفو الود  wal 

 »رز ,دیکه ثب را الو ونود PS gL Bly gary بوی | رودص لا |
| 

 Bic زابنای has مک: هژدا زاو | دئلب Saad gall هلس dhe هرزوآ سو اب سد

 ا ااا p:-_ TO تحت سس



Boو ۲۲  

 | نکل بوند رایدتک هماش بولود هدعب بوپ وفوا زات دیک ot تما ناذاو
 ناهلسیردارپ نرذنوک هبهنیطنطسف OF yale هددربنعم ی رع خیراوت طب
 رظنرونل وارک 5 هدیغاشآ قروچ وا بولوا Joa فلاخحاک وب ود ردکللادبع نا

 یفارشا ندنا تافو ندنیعبانو ?ale هدسشنامز كنوپ ( هداف ) fol aily هثلوا
 دیعسوباو رکبیپا تن ءاعساو نایفسیپا ن هبقع نیدیلوورع ترعضح cy هللادبع
 یلسلاناخرلادم عوباو eS الا نذلسو جیدخ ن عفارویردلنا دیعسوباو یلعلانا

 نب رفهجی هللادبعو هللادبعنب راجو هب راسن ضابرعو gill ییضلادوساو
bs!باسو  Sorد  helردآوباو رگ ترض» مالع  iماماو ینالوطتا سا  

 ناباویدآ cobb هد هفوک لصتم Jo شغ هکر ونهشم dole یضاف at حرش
 ندلاخو Gal Joo po هدنحاصف هک هب My aly رعاشلا ,Sel ناععنا

slur 25قراطولماوواو هلفغنی دی وسو هلسننانسو شایح نی نیزرو هب  
dF gl gos!هفتا ن  Spar podىلع  Aileyدوعسمنهدسع واودادش ی  

 ةماماوباو هلسنورعو عتسالای ةلئاوو ثیرطان ورجو ردنسلانب ةبععو
 نوح كللادبع هکر دن د د ’Jas ( ,Cob) دو ثراطان هللادمع و یهابلا

 یدیلواهب on * الاج اذه یو لا تبلوذنم Cs فا تذدول هللاو # هدنناوو

cleatدیلوېلغوا بود مدیلوا شلوا لاج وربندلالوا  ahقل وب هدکدلک  
Sa ( سالو الجر دناء< تب aoeله الا *  , alرن ر  ) یو دیلو 

 Re هلج گاللادبع هدسءب بونالغا نیغلوا ضب رعت ۾ یک دک کا

cas att 5922اوش قلا ناسس بودنا تدصو تایر هلاط جاو  

 4 ىس هلطاب تفالخ یهدننامزربب زیا بیو دنا تافو هدنشاب شعلا هدنفصت

 poodle )یدبایآ شب 3 Bo st tins Kass كلا Ta و

 پولواندنس لبق فیق ین هدب رع idle Cole ههاذنعل ib جاج لاوحارک 3
 یلزاوآ ترؤع دو ولو اوازوک ز ولج co شفخا ردیفقللا فسوب ن جاع یا

eed Sle, 1) salهدتاغنکلب ۱۳۳۹۵ مد ناف بیم را  

 pend لک هرکصادنو تح یدیا اصن تئابخ و جرو و ییو>و راکع-و راکم

 روب نم *ردڈع دمهانلضف جاحطابانتجواهرتفاشع هما لک تءاجول ٭ زر نعلادبع نی رع ۱
 files iis ضا كلا بولوا ندنسا ما تکل لادبع جاج حاج |

 *ردشکا و | لیصت هدکللادع لصف هلیارس زنا لصف داسف کیدشآ « دنا كد هلس |

 هدکد لک یرم> hs دكرشب Sly 036 pas بتوراو هح لالا دبع (ohn یک |

 ت ا

Cal) 

sae 

۱ 
۱ 
۱ 



 ی w التمن

 deat تباغ هدقدراو بودیاکاح یا> همجشو برع یقارع كلام peat ركنا |

 | MG Ge ا دبع یکی ناتسحه هدیکیاناسکس بواوا بلاغ هرانا تمقاع نودا

 | رکسعهداپ de BS زوب و ولنآ كي جوازوتوا هلګ ردت بولوا all nas لها

 / هدنر رهیوئاوآ راکنج حظع هرک ناسکش نیکعردنودزو Soi S59 بواوا عج

 هدیحرب ناسکس نیکمردنوک رايح درا تاللادبعاک وب ندماش هدعب بونص حجاج

Gl eRینوب یکب ناتسسک رت بونص ثعشا  daly BSPبوتوط  
 جا هدعب * یدتا تافو بوت | هغاشا ندعاط ی ودنک نکرولب رونک هحاج

erasاث رهشر هدیراثک هل د هدنسارا هقوک هلا  et wgیدوق طاعا و  

diesدیاو یلغوا هش رب كاللادبع  adeكنب راتنالو ناسارخ هجاخ هدفدلوا  
 راکنج elie by ناتسکر هد ell ءاروام بو دبا no ید نیکلک اح

 (Janek لاظعع اونا نورین ندفصودح بولوا SL لی 2K هلج هدنیقارع

 S59 Js po لط ادعام ندنکو دتا J هدراکنج هداز دوخاب كس یللآ

 زولواو راك تردزو دوخا كبیللهدننادنز هدک دنا Hb, wg! jes هنسک كم

 ند ةغوصو ندیسانیفلوا قجایسوا كنادنز یدیاراو تروع كب Kb كی
 Se 2327 982 هل ارز یجد GIN Lal هدناذفاو لانو هدنارحا اد رازالس»

 بوتآ چ رک ند وراقوب رایجادنز هدک دتا هدر هشنوک gloat بولوا

omgیدراردنا  * jell,ورثدمدآ رود  alsoلاط هل و  Drow,لاضو لد  

 ELS بواوا قفتمو Get FAP ک اجر لذمو نی-هم یهللا دابعو لطفو
 باذعو معطظع ضرر جاتح هلیصفت * ردلمف هلقتسم پاک یلیصفت یلاظعو

 اخ ,hae ز st ‘aS هفیحو كاله هللا نیئاو abd بودا رس رفس abl ملا

 زد دزم ?wah وند یدیا ند ینو اظ بواوا مجج pikes هنم زاع تيه * یدلوا

 بوقیج هتنشوآ ماط نیغلوا هرعاشو alle یسرب ندنراهب راج هصاخ تنودنک نکیا |
 Pee نا * دعص دجام مرکی ر ail (مظن) Gy ند هلج بولبوس ٽي جاقرب |

 نيلاطاا ىلع ةلافثعلف Last نهد ب ولیق pile نیکعد * اعتصام جایا
 S39 bob هکر دوره (ناو < ن كاللادبع ن دیلو لاوحارد عباس لصف) |

 یدو ناو للبلقو بوضغو Sy ماط نوزوا دخان Sry std كچ |
¬ 3 



€ ۲ Be 
a A A A Ra aE 

[ls نوناخ چوا Guill هد هفرفتمتافوا بولوا قالطاا OS حاکتلا رشک | 

 یکب زاج رادو حاج یکب قارع كلامو ملا ودنک یدیا  aleeنصعو  Fiهرف
 قارعلاب جا طاو ماشلاب دیاولا * زب زعلادبعن رع ترض نيدو ارامل اظ تبا غی رب ره

 هردو زا هرابجن. ناعءو  Kel pas nwضر الات  Alyردشءد × اروج

 جواره ںولوا لام تاغ هلانسحو تارمخو هتدابعو طاص دیلوروب ? الذ عم

 رهدنوک  ols coمنخ هرک یدنوا هدناضمر هام بودبا ! gtهطاوا هدنآرقرک ا

  Gout! glهنسک ینا هدایند ! SEبود مدرالک  shale gelماقشاو یس
 و ماظدوقئور ماسع هلا  (cs. ) Gl jayکو یفالخ هر صادودنک یردب

 لغوا یصکیا هدعب  dpe aleهدنفصف كنلاوشینلا ناسکس كتر بودا

 ءدکد-تاتافو  dapراید-تاتعی هدیلوقلخ ( Colsرحب كوپ هک ردب ورم
cathe یکلوا كتفالخ ( ۱ ) هکیدیاراو یراهنشالا ثرو» رابکراثآراع"ییو 

  wokیلغوا ! wosنالوا هدیلخ نامزدعد  Sparداخ رب نعلادبع نر

  aanیدردنوک مک اح )  poate ) ۷فر  Sramنوا عیسو للوسر
  Jolز عاولا هدقدراورع روب م نوردنوک  abلوط بودیا اتناددح

 اج هکم ( ۳ ) یدتا عارذزوب مشکیا یضرعو  2Xزوتوا  litte Deنونا

 | نوردنوک  a alیتغولوا نونلاو نسوق  Layنوا نیرلکرد
  ) A sdt-8 abl Jazمرح ( ۽  astعیسوآ ید ییدیطعم ! wyنادشاط

 ند ره رعو  al byeنییهبق هکر ابم *هرگهدنب رشسدق ( ه ( یدریدتباان

Cy ( یدندرونک روصراقآ هنیمرتح نیمرح ) یدردتااش راث ) ٩ | yous 
  Adyردزآ لو  sigueهدرالوب ود  Ae leهدیدب ناسکس ( ۸ ) یندردباب

 هدزکساب  ieیماج نالوا روهشم هاکعد هیمایب عماجالاح هدقشمد نالوا

 ناسا همزنراو هلسجو نب راویدورد نوجا قلوا ماع "هردان مزا عاب وجه
De یکیانوا نکلا نامه هدنجمابودلشاب at abl عیانصعیا دی. قج هلوا ناری 

  ply zp poteزوعط بویلشیا  wattle Jeتوداح رخ هعظع نارخ

 یردارب نیکعیا تافو نیدلوامام  behهعماجرو نم هک دب و مم *یدتبا لیکن
 نونلا قوذنص زویترد هلج  Groهدقودنصره بوللوا  De Su BS:یرولف

old هدنحا ,* رولوا نوتلا كسی زو هرکیکبا نوازوب هلجوب یدیاراو 
 ددع زوشلا,ندنوتلا ناص نوع؛ملصا ( peهفیلخ زب زعااد دع نب رع بواوا

 مظع لام ردقوب هدفدلوا  boنوحما قعروطهدرب  ollتوربدنیسک نونا

 سس

 سم

eeeمی  ee ee 

a el es. 
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Ye ilاب  
Sac aioندجوت هرب  Ins ayo)یخ ) ۹ ( اا  

 Flot بوزپدنان alot ce هفایضااراد نوجاژرفاسم ( ۱۰. افشلاراد نوحا

 وات اس ا( ) ردیداحا كلوب ادتا هدمالساند هنس

 هی هنسک مرتوکر ب رهو ( ۱۲ ) یدتانییعت راهفیظو go رلنو “٥ راق نوهگمتیا

 Cre )ید نییە هنسک نیا دوو Gguaby,ale رب رهو Cw ( راکهدخررب

 Cyn ) یدتا نیبعت رادجاوخ هرلناو ( ۱۵ ) یدریدتا تنس یراوئب
all,اعاد  eviنارق ( ۱۷ ) یدرر و رها هللارله-سک نوح ا  eke 

 ادا هروک هثلاح نیراجروب كراطظفاحو ( ۱۸ ) یدردیا راناسحا goer راظفاح
 * یدتا نیت رادفیطو هروک ar رالاح lary افهضوالع ( ٩ ( یدردنآ

 هنانسح هللالبقت یدالئامهداز نددح هنابخ Sl Sole xe ملاظرابج لصااو
 هدیدناسکس هک ردشلوا عقاو ?Ae ےظع هدنتفالخ (تاحوتف) lin ye زواجتو

golesهدنسهیحاناراخ هدمگیراذرس  DWهلکارت  placeیرافک بودباكنج  
 ote هدکدنک Gy ry fis دنا ںولآ de 3 oe Ils ںودغاط بنویص

 رپ ساو لنق ?GARE هلکنج ب ونود بودیشیا and بودنالتق یرلنآقلخ
gan * Goelهدلب  a3,مور ناسم یردار  Jebاع اهن  tS: | wy tlحد  

 نیکعا حد رس یا ۹ a هدرهاا ءاروام دیو هدف ا * یدتا

 كنج SF بولک db Same Che ز ویکیا یسداز همه كنهاشداب ناتسکوت

 هدب رعمو یرهشکا ندعور راد رسم هد Aun gail vgs a *رانک هدقدلوا

tareرهش هلطیاط هدب رغم هنب و یسادناد  opحص مشع زو دنا بودا  
 هدئنام dn رغو دریک egy اعاهجح هارو yale رک یسولوط هطوارپ وجات

asرلباک داع  gle a Ie at a,5 نو  wey ae 

We ob “opus ey jeeدد ی  as! As NARا  

agesفاظ هدکنج هل مور راثک هدعب بوردنوک هدیلو بولو  je Aly gh 

 بویصیموررافک هدنا بودبا ارغ هنرهش هبروع یرلکدید یروگنا هدعب * یدربق
 هدناسا رخ تال و بو haul یک JS یک كنج هلا SF aS ats 023 gab ناسکس

 بودا js نب را هاو كنح djs) AN anus نیکغا تئوابوم Pi ناسعااطرهش

 یسع دیلو هد هب ىدا باص لیاعم an ؛ رب ر فصیک؛ Sayers ترد رایقاب

  وشرومد هدک درب و هی لس ,SY بودا لع ندستموکح ناجابرذآو هرب نج
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Beجو 1  

 | یرادرس وادآ یسوم كدياو هدیکبا ناتسعط # carl مح# زرهش هک هدشالو

 Say لضصالاو تود امص هرز ey stl < رفاو هرکصن دکنج یظعبواک هنر هش

 # تاشو تیم كنا دیوان ot On هم (تاقرف:ء) Sly تاهعو تکوشو

 3 Jigs ق رقاب یللاهدماش قەد هدنفصت كند هرخ الایداج قلا ناسعطیدبا

 ترضح»*یدلاق لغوا ثاکراتردنوابودآتافو هدنشابیکءاقرفاب ر یللاانزوهط

 هکمدروک هدتو دوفبوردشا هبهرپسهمیدیلو هکر د و ره ندزب نعلا دبع نیر
 تعداتو ?ALS نداتافو هدننامز * شد ړ دهر هل عانا بوغان هنزاغووبیرالا

 uw Arey ترک Grr مادقمو قلا هللا دع Us aac * یرارومشم كرمغو

 نلهسو كالامن ساو د زن راجو هیلاعلاواو نوا يان, هننادبعو یئزلارشب
 ءادرد.ا :BJ ور IS هللا دل باو د <A ی wil gt ey تاشو دعس

SESS eeةورعو بیسلا نیدیعسو ا  Nosرب  ALM Sellyنجرا دبع نب ةلسوباو  
 US یو نیما ج اخ بواوا ندنیمبات راک هکر جنب دیعسو نح زا دمع لب aS واو

ops!ردتعا  allyهک فرطءو رد دات سا كرظعا ماما هک یک جدارا  

ilsهوع دل  orlیاتلصف) رعاشاا حا>حو یوعلب نحر لا دع نب ےھاراو  

 بوغوط ?ost ta هکر دب ورم oly pos) تاللا دبع نب alg لاوحارد

GILبحاسصو رویعو لاعو تمافدنلبو تروص بوخ وازو وب وققا ولشاق  
 هرزوااعحا ندامد Caw yb بواوا تلادعوارغ مریخ بوتغالب و تحاص

 هل اس ینامطا ماش تولوالوک انور ند دحو رورعفوج رعا رادعرب نکلیدیا

 هکر دیو م (تالخنامز (Chesser یدبار ماعط ردق نام ؛ژ plat نوک ره
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 رخ نکیا هدنرهش هلهر بودباتع هناا اکو SE نوک G24 تافو یردارپ
 ینمردلیفو بولیف هدرانفورخآیرزا-# duel co لولم بولک هعاش Goes هدقدراو
 Sy علا د تبع ن رگ یلغوا یسع & ییددلوا هقیلخ glel یدبا رلشک تعدب

 جاع ونیکشیا ارج او ایا ct قمردلق هدناقوا لئاوایرزاغنورمخ لیلدو بحاصم
dueلاله هدننامز كوب  eنا ندنیدات تح بواوا روعشم هلکع درب  

Eyشیداشاب ی ردارب ردشید * زبزعلادبع نب رع الا  gleلیکن  

SS ED متهم" 

 . فی ررب یخ كني راتبالو موروقا رعو مو نات دکر و Miles gad ,دتفالخ نام |
an > was! |لاوما ندلاع قارطا ۵2 ےس  aceبوا وا عج  eelتو لاک  

paras teسلدنا  Sugحوو هدای> تالو هردو 04< وا ناسهط * ید اح 3ر ارکت  

| 

1 
۱ 

| 
۱ 
۱ 



KR ۲۷ He 
 ~—— س oe a ee ew — =. تس ا ام ee اس سس

 1 ناسعطبورب دباب هنر Meas یراصر دنا ,Sits as dbijlo تور دبا نييزٽو |

 | بوردنوک هنهف هيا طط 3 هل ارک ع كيب زو ین هاس*یردارپ بورآو dele هدیدب

 بوافمیرافکت فاعیوکحالغو i=? eke هدنرلف دراو wl جرح eke لام

 ?oils als هد هطاغ الاح * راتدروط هدنا لدهن نو نایلس بوک بوک |

 فلاماک وب هدوراووا 309 esl ردوا We wrt t-te نالوا ر وه به هلغلوا

  مولظهربنوکرب !Cael لداع نال هک ردب و رم * هئلوارظن paces تیاورو
 | (نیلاظلا fe هللا نما نا eo نذٴوم نذاف) ینعد هنآ ناذا هلنا هللا Ku بولک

ps ( suvدوا بولد رزدنت كماکش دن نو مدر و  E Psنالو  q 

 | نشود بونا BUT yale date قح فوخ هدک دید Gall deat ندلا كلام
SEننغاکی بوپ مس یی  blabبوب وف  * Gad eb Wally ضدالا نم  

 صا هوا در یکلتفح ههواطم SILI 3 نیکعد ( دن درب AS یہ

 لدع 5902 2 ) یدر داق ن دق اربط ینزوب نايس ova بولی yy هتیلانولب زاب

 ۱ هک رد ورم )8( Obl ود> یب !ob تجر ادخ * ناسجا و فاصاا یهزو
 | دازآ تروعورا لب زویحوا ندزهنس.دک !Fae سبح اقام Mb جاچ

yalبودبا لزع ن دنرابصم ییعباوت كجاجحو  dee بوکچ خد نرالام  
 رفن ترد نوا بواوا ( اصاخ هللاب تنمآ ) یشقن كنم رهم ( تاقرفتم ) یدلآ

 دورفم هثلاجو نس> بوئیک هلت ز عاونا نوکرب هک رد ورم * یدیاراو یلغوا

 EIS Hb Sry ندنراهب راج هصاخ هدقدلوا رورسم هللاکو پابسشو
aتنکول عاتلا جم تنا (یظد) یدوفوا یرل-:ب و دوا بود نسرر وک  

Boكناربغ سانا هركي * اعو بویماا نمولخ تنا * ناسنالل ءاال نارمغ *  

 Orb ya راج !Gy نيک اط ندنسانمم كرهشوب نايل هدکد ید * ناف
 som ی .wee 4 راج هدک دد .si هل و نوا هل بورغاح هدعد بووق تم 8 سید

 a تب یهو ست ده تاتو سحر اس سس یطا دا تسوس سس تس

SF ane |جرم هدنب رق بلح  Gioشب قرق ندبنا تاذ ضم هدر ولدآ  
 ey Sl دیع ن رع یسهداز و Sy زو !Gt. wa تافو earl زوعط زوئواب |

oan |تصو هماشه هدعل هد زب ندنرردار ودنک  | retیک: قف الح ت  Soe۱  

i. ۰ ۳ ۳ - |1  | gall ۱عاب (میطن )  ob de>22.20 یراناو بسا یبس ٭ ردراو یلاح  * | 



Hoیک( بر  

Gb salleردیماقمرخآ كسکره * دحارب هدناهج  abنددح هکر دور *  

 ید یئوم ضرع بوب ماعط رد یور ,bad نوکره بولوا لوک | نوربب
 یشان ندکع pal هزان allo زویچوا هلبا هطروع شعتپ alo زویچوا هد هسعف درب
 ناتسربطو ناجرج هد رادو وفرومد هدقرش تالو هدتفالخ (GL * یدلوا

 فارشا ندا تاو هدننامز كنوب یدشلوا حد ید رهش جوا هدررب یرغو

 هلادبعو مزاح یبا ن سقو یرهزا هللادبع cy sath یزروه-ثشم كان
 نب نسحو عیب لا oF att نب هللادبعو نجرلا دبع Si ةرعو هللا دبع نبا
 لصف) ید یا! دوسان نجرادبعو ساب "هدب بیرکو نسح ترضح

elهدعاش ناورم روب نم (ناو رم نیزبزعلادبع ن, رع ترضح لاوحارد  
 رسم تق الخ کا eras تو دا دل هرمصع ىز all دبع یلغوا نکیا ه-هیلخ :

 هدهنیدم lah هدرصم هدنچوااب arty شهلا xP رع رو نم رد-ثمالوا
Lیسهدلاو بولک هدوجو 03-020 هدرب شکل  eles OF Sarیلغوا  

 Ls مسجلا GS بیهمو تروص بوخ ولزو 4099( ولزکب قآ رد B كععاو

 SM نیک ېد تآ ینزوب نکیا قجمالغوا Gl spam هج 55< یرازوک وللافص
 فاصوا (بفانم) یدیارار د هیها یب حا ندببس لوا بولاق ناشن Gol راب

 جراع هیایلغ هورذو جراخ ندراعو دعو رانکودح یسهددنسب قالخاو هدیج
 ییظجنآرق KEENE (۱) هک رد هرزوا لاونموب لاججا لاک داب لوا بواوا

bodeعن یثوب یردب هدعب بودا  feلیصح هدنا نیکءردنوک هبهنندم نوجا  

Gls?هدکدتا تافو هدرمصم یردب بودیا لیمکت  aleیسنع نالوا هفیلخ  
 Fo هفالطا لبق Cy) Gal شدبا داماد بودروتک هماش gg کلا دبغ

tle okتح (۳ ) یدیا دیاعو  biel abl par Spamنکل بوسشاو  

 دیلو یسهداز FFE بونک هرزوا تیهافرو منت لاک هلهجو قفاوم هعرش
aa..>دلوا  Kun pba Kure ddهنس  Lac 5 go tosهن  sc Laهدجوا ناسعط یدردن  

 ةو )0( ندنسدات راک (ع) یدعشهراو هماش نیکعا J تسالي

 یدا باطقالا بطف ناتتراو كش یب هدنتفالخ obs Cr) Gal ندندهنم |
 یدلو نم) het نی رگ ترمضح نیفلوا لداع نورب نددح (Cy) رادعد
 نراشا هتلا دعو areal كن وب تود (الدع ضرالا As re هه> و لر

 CK دیلفت هننرلترمضح ندشاو هافلخ Wee CA) satel تراش و
 نب رعویلعو ناععو رعورکب وبا ةسجخ (Hb یعفاشماماو یرو نایفسوباماما

 ( زیزعاادع (



vq Boهی  

 ردشعد یداهلا ماما نوجا كلوب حد نیربس نیا ندنیعبات بوبد y) علادبع
be (aq)نارهم نی نوی” ندنیمبات بولوا هدنناهنو دح یخد هدلاکو  SIT) 

 ?ool زاغ deg ts (۱,) رذشعد (ةذمالت زب sell دبع نیرع عم ءاملعلا
ling colby 105,رابک ںؤاوا نورب نددح ید یشخو قو ندقح  

 هللا لوسردعب ماما ءارو تیلصام) بولیق زامن هدندرآ ك نوب hes سنا ند باک
Jeهللا  aloلسو  anclهللا لوثر الض  aloمالسلا  (cal Vas syaتولد  

 ن رع نما هل فوخ الو دهزا Sof sb تقدصل تفلحول) لوس ماما ندنیعبان
 لاوحاو تعب ) زدشعد (سانلارمختام) Fo هدک دنا تافونوبد (زب زعلادبع
 قلوا هفشيلخ ab yy ودنک دلو یسهداز م هکر دن و ص ( تلادعو تفالخ

Guageیردارب  Sleهدکدننایحار قلخرتک | هلاخدا یتلغوا ودنک هجارخا  

 امدقم هلقلخ dian هنایلس هرزوا قبضو كلاادبعزپ زعلادبع ن ورع ترضح
 بودا was اکو دنف ad, So wars و اضروبد ردزشعا دهعو تەر

 جوا بوریدبان زاید Mwy 97299 هرب راط رباب هب هطوارپ وید نوسلوا كاله
 * یدا شفلوب شمراو dle بیرقهکاله :دقدراقج هلا تعافش هرکصادنوک
 هدقدلوا هفیلخ نودیا ظح هنکیدتنا قارا دافو ردقوب ه ودنک ك رغ نایلس
 هماشه ote هدب رب یژردارپ كنودنک هدعب هرعفالخ ه رکصادودنک نارز دو

Ossiیر زو بویلرهم بوزان هماندهع هلهجوو ید نکردنا تافو بودا  

 تافو ناهلس بور دتا تعب الاجا هقلخ ب وردنوک هرشط هل ite نب ءاجر
 لوق ههارکلاعه دوب بودنا تعب هر راحات هيما تب نوئوقوا همان هدک دنا

 gale لعو یوقئو لدع لاک هدننا و دملا ens نامالا مک نامز * ید تا

 ی روصا ر وفا قلعتم هتعد po ماکحایا رجاو هتعدن و لاظمعفدبودنا یوق#ا

 فیل باک لقتسم هدیاب لوا Spade راونالا عمال هلا لدع سش یادو راهظا
asl4( روئلوارک ذ هکردوب یلاججا لاح یتارملا ةيلع بقاثم ( allel 
od) ylی ودنک هیاصتلاو دیمحعآ | دعب توقیح هربثم  OR Seهلج یویتسا  

 (Sol ااطخ هقلخ هدنرخآ بو وقوا هغیلب هنطخرب نی-فمالوا یار قلخ
 دغمراو هر هفالطاراد Cy) Gao مکیلع یّدعاطالف هننصع ناف هللا تعطاام
 الصا ast واو ید a bb GAS بوبغ اکا هدنرلکدروتک STG Boe افلخ

 ید Geni log GAT صاخ نالوا صوص هیافلخو اکایدعروب هنسک
 یرایلاق نشود نوعا افلخ هدقدراو ارس (۳ ) یدوق هلالا تب بوناص



Grading |بوناص پودرڍااق یرلهدرپ لاو  She(ع) یدوف هلالا تس ی  

 ندلاظع یلاوما و الما نالوا eat Al Daler كئساپ رفا ودنکو كنمباوت افلخ |

 كالا دبع یردپ هننوتاخ و دنک < یدناف AU تیب پول آ وید ردشلوا لضاح
 Co), gts هلالا تیب بولا هلبساضر ینوتاخ ید یریظن یب رهوجرب یکیدرپ و
 de رد بویلشاپ andy عفد یراتعدب عاونا شنا روهط هدنرانامز ,awl لولم

 یب ءافلخ عیجج هک یدیاوب یرب ند der * بودیا عفد راتعدب (ase العفو الوق
 یرلئدام !Oi بس هبههجو هللامرک be ماما ترضح هدنرخآ هبطخره هیما
 یدونع موق لواو مالا ALE یهیما ینب dale هدفدلوا هقیلخ روب بولوا

 Ble نوا كرت یب de ماما بس odes بودی یار هعج abl قفرو فط |
 اشناوخالو انلرفغاان ر) هن رپ بس هدنراقدل و مزامقلخ هل بودا ,Ula هناک زان
 SI (ناس>الاولدلاب ab هللانا) Fay بوبقوا gel (ناعالاب نویس نیذلا |
 9 ,EE CORSA میامتپلا هثروم Seles Soavls مو بو وقوا ۱

 Hb هداب ز نیغلوا لوصح نوتا كی قرف لی ره نینزرافع لوا ندتفالخ |
Alهفیلخ نکرونک هلبا رو مسو زوضخ لاک ںؤیک  aby!دهز لاک  

colbyبودنازاشخا تعانقو تلقو  ALES alleهدانک نوکر یتح بوک  

 ېدنس هقرا بونلوا نیم abl يکيا نامه یږلسابل day نالوا دنغابا هدنشاب
Hefبؤناریک  aya eoیدربک ین آ هبنببوردوب ینا نیغمالوا كج  Cy) 

 رنک | SG نیسیعت هفیظو هسذبا Ful نامه هدنوک ه ود نک ن دلالا تبب

 ننساپ روش كج یم نوک رهاب رک او actly یسهخارب كچهدپا چرخ هدنامز
 یررامع ندنتلادع لاکبولوا هغیلخیآ شب de کیا * ward هنین یربغ
 یرولف زوسرد ناه هدنس هنس les Sr ب ویل شاب هلو ل یوصح

 نوکر * Ades یدرولوازآ ځد !Awe تافو ae یکیارپ نیغلوا لصاح

 هدک دنیا هعقارب ندشنوتاخ بوبلوا ی4ج ا الصا پویا gil مزوا هزات

 نسیلگدرداق هیهچفارب هغلا مزوا نسهفیلخ نساماردقوپ ,acl هدشب Fo نوناخ
 ردنسحاو ناسآ نعد نوها ندلالغاو لعالس ened ن راب لاحوشا هدک دید

CA) Gao .نده  Aeعاج الصا  selمالتحا لاعت هللا ۳  

 هدم امدقمزپ ملا دبع نیر ردنا دبغ نب cha هکر د ورم )4( یدلوا ید
 مدروکر واک شاایط an زوماكن | هی کرب رپ بوقیج هزام نوکربنکبایک اج

  vastهج درا كلان نکردیکورجا بولیقزاغرعرولوا یذومهن هچوقوب هکمدید |

| ۱ 
۱ 

 ) یو ( ۴ تك
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 | یدیدیکدروک SNe chal مدید Gal Ky ننایطاکس ربالا ها Pl بوراو |
 | Spam مشادنرفرب تلکودروک لوا ار !Jer نط اصلحرسنمدند مدروک |

pasهقیلخ یداک اک رد  ealم )یدید یدرب وربخ یک ج هدا تاادعو  ( 

 هل اماتهاو تلادعل اک sll dele اضم ہد رشط زدنوک نوکر ھ هکرد وره

 نلاو>ا توم بودبا عج ییامتصو اا۶ Gaus هیکره هرکصندکه روک ماش
ols,تور بو-ٌثلب وس نااوها  cada abl plotزانو یدراروشلغا رازراز  

 بوروتواهدنس هلا دابع هدکد رکو رجا هدعب بویلغاد نب ررکج هلا ادخ فوخ

 نوصار و وا انایحاو بو دنا زاثاجاح ضرعو راناجاثم adm بانج بویاغآ لصتم
 wg! SLY یاب>ا یلاوتلاو ماودلا de gl یرازو عرضت رارکت هدقدناب وا
 هیلعدجح dal رها نم تدلقتینا * هدقدروص نیس یتوتاخ بویلشاب ادتا هتداعوب
 مئاضلا jot My SUE! pall ىف ترکفتف اهرجاو اهدوسا مالسااو ةولصلا
 رنکلا لابملایذوربکلا لاو ریسالا بب Ally روهقلا مولظلاو دوهجلا یراهااو

SU,دالبلا فا رطاو ضرالا راطقایف مههابشاو لیلقلا  bs goal cb? 

 ید هرکرب (CW یدبد تیکبف = Yodo! Ste ةمايقلا موب مهتع
 اندلانم dont لففاوت !cust ) هدقدروص نیس كن رلتعانهو دهز لاک هنسک رب

 | یسفن تقان LN ye هقوف *یشالام تیطعاالق هنم لضفاوهام ىلا ثقانالا اش |
 "هدهاشمو Sim هدنفیعح یدام abl لطفا یضکیا بود !ate Jas) وهانلا

 (۱۳)هانغام re هفلب و هاولم hl هللالعج ردنزعلا بر ترضح تیفیک ی لاج
sao Jae Gansل اص م  sdsملصعنوفات یعوم نانلا ندلالاتبب هکمروک  

 | هنراکتهدخ هرکر نح بوفا یتهومودنک بورد وبس ینا هدنآ یییدلوا مات

ayy99 هلا یساوص  wتودیسدا ةرنڪطم لالاتس ترا جدلوا  A> jE 

 Caw ( یدردنوک a لوا بولا نودوا هگار هلی هجا ودنک هدقدلا
 هدرلارهگكلام یجب نالوا هدنکخ تحت لد هننافو ندنسادنیا قف الخ هکردب ورع
 بوروک Seg هنسکر < GEN ررض Mel بو شان وا abl isd رادروق

Ceنافرعلها ناب وج ةدقدروص نیبس كلوب هنا وجرب بودیا بھا  * Rls | 
 | .قافلا یدر و باوضو ,SSS اوج وذ * شالا abide سلف سارا

 ینوکواوبد نجا شعا تافو ةغیلخ هسک ab, Uriel نویقردزوقرپ نوکر
 رهاظ یودبا شلقا عفاو هدنامزوا قاچیتافو هدسهب یدتا طبط یتعاسلواو

aly cae ) ۱٤ ( sols!شمرا هلاکو  SPALL Glتناغیدتنامی  
ot |اماع نیس 3£ تفاول ) نیفلوا  ELوالا لدعلا مکیف  Pula 
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 اذه So ولق ترکناناف Wall نم a هعم حرخاف ےکب ولق !det Vo فاخاف
ocادعام ندنلاصخ نسحولاکو لدع ( ٠۵ ) یدد ( اذهیا  slyتاک  

 "دلوقم ندسعو هرطقرب ندرح لوا هکیدناراو یتایلاع هه میصاو نای-مکح

 هکیدروسهدکدند هلا تحرص كج Al JS gy تنصواکب هکر * کردو هرذ
 (yy) ةنوعلا هللانم تال نست و B5M كنع AH هراثباو هللا یوق كبصوا (
 هکر دشعد dy ards یداراو ید یرادآو dads راعش| Gre نداره

 wis # Bol كبر رمعلف * یوهال داسنانعو * اصاا نع داؤقلاهلا ( ظن )

 یھ نح ×یچنلا یوذ Lal Lee * 2 تنکو ا اظعاو كل * ,WLI قراغلا

 ىن * فلا مسا تبلتسا ال * هک ت يع” Ol دعدام # eels els * یوعرال

 (۱۷) نک یغننعءرم *ارجاز كاذب نکو *یلبللنهو تر * نا تناو بابشلا
ob)كش 3 هدنتفژاخ  jl,باطقالابطق  alراه>لصاطاو *ردرادعد  

 یالعهنکو دا نیمز یور ماکح عیج لک او لدعا كد هتماق مول هرکصندن زکر اب

allهازحو * ىقعلا ف هنع هللایضر ( هفلول ) ردراشخا قافتا  deeوالا  

 رکن کر درانوب Bey الع فارشا ندا تافو هدنتفالخنامز هکر دب ورم ( هدناف )

 دعج ینا نب لاسو تباثن د زنی ةجراخو Gly له س ةماماوبا * روئلوا
 (هدنف )یدا یل oly بشو> نب رهشو یدهنلانب ناقعوباو دیعس نشب و
 هد هکم * رابک فارشا ندا تافو هرکصندنوب نولوا هدنایح edith كوب

 نرضح ی هللا دبعن لاسو Siglo peo د حن ely رقابلادڅ ماماترضح

 هدماشو سواط ماما هدنع واطع ماماو همرکعماماو ale ماما هدهندمو * رع

 هدهفوکو * pall Gy pe ate ماماو :Gre نسح ماما sepals * لوح ماما

 ندشدءالع ءامظعوندنیمبات رابک dag هک ردهفشحوبا ماما ترضحو ی ماما

 ضب وتافو تیفیکرد تاقرفتم )رایدنا دهتحگلةتسمو دهازو دناعیرب رهبولوا
 نالوا ندرودنک هیج tele هفاط هکرد و < هدناربتعم ( تامارکو تالاح

ele ۵لصاو یر ره هدنرانامز  Spعن قی رغو  abeنیغلوا هبویئد  
 هناصعا نيك كایشا راسو تالوقمو تارافع نالواقحرعغب هدنرللا كرانارع
 هنوادع یسهلج نیکماغا تیامر هجتر دا رم یرلناو Cadi هلالا تیب نیک بورب و

 زهز هللا كنا بورب و یرواف De هن راکنمدخ ودنک تبقاص بویلغاب .دقع
sb Set Kayaید لوا هدکدد كلدت اهل ون نوت بودرونکی راکتهدخبوب  

 ۱ ( بوق )

Leعبط هبیرولف  dedلالا تب بورونک یییرولف نیک رارقا نکودتبا  

| 

| ۱ 

| 
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  DEM DE MEL SAE EEE TLS SE ILSی ن ی ا ا  NORA SESE ME MGی ی  STاه نت  A ۰ NRرخ  SE RA RLا

vv Boبیگ(  

 * یدتاوفع نجوص بوبد تبک ey كج هیمروک هنسک یتسراو یدما بوپ وق
 ناععهرید هدنب رق یررهشهرعء abl صج هدماش بولوا هتتسخ نامزرب هدعب

 هدناو یدتبا تافو نکیا هدنشاب قرق هدنبجر هنس Fy زوب كنرجه هده رق وادآ
 دغاکرب ندکووک هراکشآ هدنسارا قلخهلج نکر ولتروا یغاربط راید تبا نقد
 زب نعلا دبعنی رمل dal ge Obl محرلانج را هللا سب ) ندنردق هدنرزوا بوئیا

 یآ alle شبو Se Fel نامه یفالخ تدم هلج gal شلزا ge ( رانلانم
 سار Jo ةمالا ذهل ثعی یلاعت هلانا ) هکر دررحم هدناربتعم هک ( هداف ) یدیا

abyو شک ثیدح (اهنداهلد دج نم  atlورندا وسر نرم ه>ترع  

 رولوا نیبم ع رش دیشمو دوم get ند ددحو AF هدنزادتا لږ ژوب ره
dley,( یکلوا ) ردشلک نیش لها لماکو لماع  Haleوشا قافتالا یددح  

 (Sal Cy زدهدنرزوب كره هکر دبیغو نافرع بحاص زب زعلادبع نیرع
 هکر دب رعشالا نسطاییاماما Dab ( ۳ ) ردهدنرد ز ویکا هک ردیعفاش ماما

 | هکردیعفاشیئارفسالا دماحو اماما )  ( tal ردشلک هدردقوشیمرکب زویچوا
 (+)ردهدر نوا زویشب هک ردیعفاش یلارغ a2 ماما كن هنام ( ه ( ردهدّتلا 53259

 ءایظع كنهئام (Cy ردهدیتلا زوبنلا هکر دسفاش *یزار ?GIL ماما كنهئام

 قیقدنیا ols هاصعاا sol هدننامز aS ارج نیطالس ندربصم راد ءالع

saltندرصمءالعرابک هت یددح كتهئام ( ۸ ) ردهدیکبا زودت هکر دیعفاش  

 * ARLE تافو هدنردزوبزگس هکر دیعفاش "نیقلبلارع ندلاجارس مش

 رد هشاو رهطا لوق ناثلوارک ذ تواوا تاو التحا "ue هدرلبرمغ ندنکل وا ۱

 (adam soit tab Ca رلشعد pyle قلوا ددحګ ددعتم هد هنامرهو

 مواع عیج عماج ندرلنآهس نکل بود رد هعاج Gut Yo per lhe LS رلضء

achنالوا  Call Je Beزواحشف فثکلا ) ىعفاشلا یطویسلا نجرلادبع : 
 هقیقلا یقبو دنا اوعد وید ےب هعسان Bone هدنس لاسر مان( فلالا نع ةمالاهذه
 be ردرهاب و رهاظ ىتيقحا ندننارقا راس هلیتلالد یسهقیطل GA تافلوم

 هام ردسمولعمان حد انظ هکلب انيق یراد دج رشع ةيداح Shy كن هرشاع
ao! gout te atlمگتنردقلوا یدهم دح ترضح رو بلاغنط  

 paid وا S28 ود ردا روهط 6 لوا زویکیا gage هدفشک لاسر روک ذم

 هکر دلوانتمو لماش هعاونا عج نرد GA ینامرکی راش (gl Cols لعاهلاو
 بید رج ری كلا دع در ینهشسکر رب ندک gles 2ماشمو الع هددناهره

(e) 



 SY ST PE SEY اک سس سر سس یو

ne. ©ےس م س ےس ی ت جا ترسم  

RE ee e 
 | ند هنامرهو alae gore Saat یظفل نم یهدنرا,ع )2.4(, ھه ) هذن رش |

 ندددع هدشد> ن “6ل ید راو ,jeu و ود !on ددع ید جد هگدعم

 * تولد رد لارا ثم لماک dle ناو و هدیایح هدفدلوا ماش gel دا ار

 !Fogg مزالقلوا ,at نداق نالوا als DAK رد هد هیک سه عاوذ باک 1

 یب ءافلخار ز ردعقاو هو زن اج مد قوا ید رهنسک ددعتم Sol aly نیطالہو

 هللاب ره ظتسم هللا رد هل نومأم نددب-ایع یافلخ yl ACF ند هيما

polكن هنامریرب رهقوقرب ناطلسنوالف ندم ناطاس ندرمهمرادد كلولمهللاب  

 ردم gles or} ioe a یراکدستا هدنرا تطاس نامز AS Aw یددع

 ندهاعك elke راک هد: ساقلا غران یطویس مش ) هدناف ( 8 ود

 ناک الا 7 دلت ةنامسآ راندلا تاک ام دنم ناکام ( صاعلای ورگ ن هللا د <

 ws * یس دلسو لاط حاج هد !Js دئام اعواو ردشعد )| Pvp ris لع

 یرانام سد ۳ way SHB ینا نودنآ كنج del یردارب كنومأم ندافلخ

 ,a3 هطدا رو rene حورح هدو ا * یکیدشا <A هداعتعا ols قلخ

ik “s spdروھ هللا روم لتفو  laceهو 0. ی * * ناوارف <  FE 

 | جورخ یادتاو منع ls? ae Lau وب طعف هديا * ا Sai رلث سد

xtرکا هدو *  ds us| elle9 هد  jsاو تراغو بو سساو  roles ely 

 ab Sle ا ی دوزرب رونی رو هدیګ رک w * یسهنتفوک اله ندا

 ندنعوقو هعسات هنام ats رکزرابد ندیلاعت هللا (Gr شحواو شعکا روح

 oe نوع رح لسو als هللا jo دګ نرمضح هديا ضد هنتجر یز لوا

 هتف یکی دتا هذاعتسا كنيطويس الوا هک ردنا روصقر دبع نالوا روطساا بتاک

 بودا لاتق هڪ ah رار ر هلبعازت تنطلس هسک ارج كولم رخاوا هعسات هنام

 هدکد سا حد EE 2 اس ناطلس هدعب * ینیدلوا لاعاب هدقلارا ههادابع

 | هدیغاشا یلیصفت كن هلجوب هکرد هعطع تاب راح نالوا عقاو لد هنآ ترد جوا
 ۱ | ندنروهظ هعس اب Ble هنف ںولوا لوب cules ib gw مو> ص سه ابنات * رولک

 | ق رع هداف چوا OLIN SS وربندوراقوب ,Gry اثاث * !Saat تاقو مدعم
| 
3 

 مارکلا دنع رذغلاو ردشلزاب دناوفللا رشکت دا هلتسانغ قلا هام ددح زب زعلادبع

 نوغوط هدر شع ,ol IU) كاملا ney - كن رب لاو> اردرماع لصف ( لوم

 mente ۰ یردا 4. بولوا هتسک سج ولنروضرودم ولزوب لزوک ولزکب قآ

 —— س س ت ت ا ی ee ےک

) eal ( 



 ےک و

 | | Sa If (ob, acs) 2 توت طب Bagh alae نیاز هرزوا ایا

Lolaقرف هدقدلوا هفیلح تبواوا اوه لها  Chae ecل س هدج الص و  | 

 | ?ax وهعم * ییداتعم Shy كر یشک pane b> (jas) odes بودا نیا |

 | افناس ,onl ی ۰ (oS كف دلو یدلشتا aXe | uw by Coe هلا بوشو قوش

ofلوزعم ندنکلک اح هرصب زبزعلا دبع  San!نالوا اند روهشم هداه”  | 

 | عج ۲ دز و حور لا تفالخ یاوعد هرعص یا ۳ باهم ندزب |

feos!یردارب کا دیزب هدنیح  aleeن  FA aeنودا لاسرا  Sle? 

 * ig, Lr hss هلع | 9( لح ws باهم نا هدف دو كنح هد رد الب رک

 ںد٭ 5 Bada رح ی sale ماماو راسن ءاطع ماماو هاطرا ی یدعو |

 ی هدر ولأاو هب الو واو se ماماو نا دعم ندلاخو adh is*9°3 صاقو یا

 اقلب هدر قانوق چاقر هماش هقماخ هدنشب 2% Died شب زوب هکرد ورم

 تافو cut راج ه وبحرب ؤلدا هناسنح مدقم نوک جاقر رايد تا نفد بوروتک

BENGE TOSضر ینوب  dowضم یربغ ندنوب بودیا التبم  
 allie 4 هقیلخ هنانح هرول نم ردراّشعد ر دلک د مولعم هقیلجم شعاتافو ندعشع

allesلزعو بصا توشراو هستفالخ تواوا  aacكلا لحو  Gal vl 

 اشاب لاک ناتسراکن تاک (بی صا) !Gr یارب و لی ترد قفالخ تدم

 od زا سادملسم و Lies لد هم السو هنانح تکل ادص ند ز هکر دروک ذم هدهد

 دیقت نیفلواروم هدعشع هرلنا تولوایسهب راس تفاذعا "+ راح یکیا هدنخ رکشو

 یدیا ردبا زورم هدنرشعو شاع هلا رلتا یاقوا بودا ر وع* یتینطا-س روما

 | هدسوا ee les Js 042-9( نفد نوک چوا هدک دا Slog alte اقا

 | ى ر هطوایارسس هلا تريح نوک رب بولغاد ن رکج هلاقارف ران Gy Sl رازراز
 هنتافو كل هنانج بوااح زاس همالس نوبارغوا هنکوا یسهطوا كن هنانج نکرزک |

Slateشوهیب و شوهدمههکرب نوکرب بولیب بوروا هرعن دیزپ هدقدالربا تب  | 

 oyu Save ماما نیعبات ete LS ندا تافو هدنتف الخ تدم دزو

۱ 

۱ 

۱ 
| ۱ 

۱ 

 Seale زوئواا زوقط eo Sb قرقا ترد قرق هدش رق یرهش ناروح دوخاب ۱
 alin قسهد توروئوک هدنرازوما قلخ نوا نودا ثاوو نکا هدنشاب

| 

 هنانج هدکدرب و ناج نیفلوا نازوس یلف ندا وارف قشع نازحا تدش بونا |

 pet یداح !Sa?) sels نورت ۳و نوری اج لاحوبو نوفدم دان |



  dolید راب وب ( cayعباقو عباد و تربوا تلصخو  Craryتفالخ (
 و ره  FS 4هدنشابترد زوتوا هدنرخاواینابعش شب زوب هرزوایبصو یزردارب

  oeبوللوا  mlمیظعو بیهمو دمو لقام ! GLAمیلحو .مادقا لهاو
 یصوصخ كعا ناق بولوا نارهاک و لاومالا عماجو بولتلا ب وعو مب رکو

  * cal Gy gate ailsتاب نیفلوا لئام هل.دعو رب  alllهماسقهدکدلروتک لام

 لام وبشا هن_سک قرق هب ولدا  damردشملا  goورجا هعیمتیا تداهسش

 هک ردیورح * * ید نوف  aleییهفاصر هد سس تالو بی رو  lyهدک دژ دتنا

jam هد ارب کک موحد هدکد لید قمروئوانس هصغو عالصا نوکر asle 

 ندردحرس  EF alsكلاس د یل نود ادحاو اموالو هدک داک کلب سوق

Mg بجو ph وید زلوا یخد هدنوکر, نوت BLY y <یرورسو یروض 
 لاطو .دیس هدزکس زو * ه راسو هدمور تالو هدیدب زوب هکر د و ره * یدلوا

  gilنوا * اض هدمگ هدرب نوا # هزه هلیلا  Sulهنشرخ هد رق هیطالم

 یررهش  raهدتاا زوب امدقم دوخان هدزوفظ نوا * بوشلوا  ikeءاروام

 ازغهنرهش هناغرف هدرهناا  galدحه؛ندک ارتارافک , Jalۍراهاشداب هلا

 یاغواا یاقاخ  Jsهدر ی کی # راددتا  silماما ند ز هد هفوک هدیکنا

  SC oa ۲تفالخ یاوعد  wyرفاو  Jatلصوم بورد وا  jgھن

 , Sleهکیدردنوک نوزاب همانتوعد هلهجووت (! alanمحرا نجرا

 البا راسو لضولا لها ىلا بلاط با نب ىلع نب نيسلا نب ىلع نیدب زنم
 صم هیلاو مکفزرو Sale یذلا ail دابعاب هللا اوقتاف دعب اما یکیاع مالسلاو
 نیللظلا ةب راحو ءافعضلا ةباجو مالساا هيلع هیدن ةثسسو هللاباتک ىلا ۳ وعدا

وحاو Brie قا .cya) ماه لا وح ارد
 | ,cham وا یشاش یزوک ی ل

| 
| 

 Wide مکیلع dary لبق هللا وقاو هلدابعاب اوعرمما ps Cull لها نح ذخاو |
 رع نفسوب یک احهفوکه دعب (مالسلاواوصاخت و Soild 61.3 نم ما یلا لسرااک

 بوئلوا نفد نیفلوا دیهش یونقوط قوا ہد 5 هدهکرعم opal كنج هلبا دز |
 اناا رغ نه سش ندن بوردنوک هماشه بوسک نشاب ںوراقج Gl فسوب هدعب

Wyبوصا اناودعو  dl Ge SOPیتروع  SE 9) Syبوروف غآ بولک  
 یعالع ادج هکر دنده دج ,alam فیش MAS دص> تربع صول بوتروا

 .یدشهروق ET ab وب كحروا هدهراغعیخد هنتسوا یسلواو فرشا كناسنا نالوا
 nome wn ae ؛ بوروطا بولصم de رد فد سش ندب لوآ هکر دب 37
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  dleیتا  ash aun) aiنابع (نادت ندناک ) رمس نامز دعب یدرواص یف حک |

  1لآ نالوا سان رابخ بت واوا  leءارحو) هدنرک دا روهط ( eneهس

۱ (alk) زابدلوا را بوراعج dt Janse Jail dal نب atl ys? اهل | 
 | هدي ذرو وم  jalندهفوک , authندرع هلبا رکب وبا بواک  Lvاکس كسردبا |

 عبا ! fasید اده بحاص دن , ز بولد  alyو اضر  eeندا) یخد رانا

 ; ) cedیدما یتعب  guامدقم × یدنوقدآ ود ضفاور هرلنا نیکعدنروغارب
 ( abl. ulyقوب هفناط یم”  499, Galهبدب ز هرانا نیجلوا عسبات هدیز جد

  Cal and shoیربندنر هقرف  Foماشه ږوب نم ( تاقرفتم) زدرلنا
 یلوالا عیب ر یمرکی ز وبهدماقم ولدآ هفاصو هدماش تبالو  oA Tlلاوش دوخاب

 هدا  AMدوخایو چ وا  > ped ! llهدنشاب  clesتدمو یدتا  c zeزوعط نوا

  Seنواا زوةطو  Tl abyنیعباتریهاشم ندنآ تافو هدنتفالخ نامزو یا

  dleرع ترضح نی هللادبعنب  ate all coyهمر یا نایلشو سواطو
 دج ی ماقو  cyهثلایضر رکب وہا ترضح  peریثکو  SLAMپعک نب دو

 ییصبلا نسحو یظرقلا  resلیفطااوباو نیس  Sablycs pleباصا
 ,ندهالا لوسر : eeتاوو هدنزوب كن = ردوب قافتالا ندا تاوو رخآ هداسند

BUI لوحكمو ةرف نب هب واعمو قوسلا ةيطعو قدزرفو وعاشلا ر رجو ردا 
 ماما ترضحو حاب ر یبا نءاطعو  Bleنیسحماما تنب .هنیکسو هبنم ِن بهوو

 نب مکحو  tineنايل ېا نیداجو بیعش نی ورعو نارهم نن وي وه ذب رب ن هل دبعو
 : دعو ب زحنلا"ونآو ورع ثاللا دعا نیولسم ود زبنذمعلعو مظعا ماماداتسا

 كلامو ینانیلا تباثورشک نی هلادبعو یماعنبهللا دعو مهانوهدانقو جرعالا نب نجر اا
 تربع ) یدنا رلیربغ خدو یرهرلاباهش نب دڅو صبح نباو راتبدنیا (
SEF ودنک زکلاب GLE كماشتحا بحاص ماشه هک دروکذ م هدناتسسراکن 

 ضوص  Melهدکد تا تافو نکرروتک هودددع زوینلا یب  alaeنیکماره»
 || نفك ندنسهش رخ  allردا روصقرپ "هدنب نالوا روطسلا.بذاک * یدلوا ناكها

 ( ) lasنل رظنا  Lashedاعقاو * نفگلاو نطقلا ربغب اهن» حارله * اهمججاپ
 | وافویچ لاوزلا عب مس یایئد  AS! Shyهرذک هریظن هب هصح تربع ٌهصفوب

eee! ps ناطلسرب یا ی ورع ندهب راغض لولمهک رد وبیر ند day تولوا | 

ea’ هدبعاشا نکرر وتوک هود dol flee? یتهطمکلاب بولوا GLI 

  4.هرزول ۵ چو  gli aleمنش بولب روتک  geتوللوا سبح  etlندعلجا

20 0. 



 ا

oly ۷تب ب ) یدشا  Cusهج > نایلس نیکنرد هک یناد  eG peهک امم ناهجردلد #  | 
 یسهدلاو ( کالالادبع ن a زب نب دیلو یلاوح ارد شع ینا له زا کو

ILL ۱رغ وط هدیفاش 4 | ناسفطا و هدناسفط بواوا یس رن ٹمه  

 یحابعو ینازو یطولو رجخ نمدم GU جیهفو غیلب رعاشو عیجمدو تروص بوخ
 هدنفح كلوب مالسلا ale لوسر ترضحیح,* Gal 67 لءفره K مو

 نوعرف نم ةمالا هذه ىلع دشیاوها دیلولا هل Sle لجر مال هذه ىف نوکیل )
 cane كیا onal اکوب Sy رب A902 دیزپ یرادپ ردد (هموق 3
 OSE Cunt اک وب هرکصندنتافو .كنا هماشه یزدارب نیو ا قالغوا: نکل

 هکر دورم ( عاضفلا ةثر وم تایرفکو (ALS ىدنلوا Gas هركصندماشه

Ge15, هيذ تاداع كدبنع ديلو نال وا .ددسش ناذع  aware 

 atic كنودنکو یی راداوما Ds ردب ند هلج بوبلوا sey دعو رانکودخ

 بوجآیخد نی رش BE نوکر بو بودا فرصت هلاانز لک نو فغوتیب زق
 هدکدلک ol (ace رابجلک باخو اوهفتساو ) هدنلوا هقیعص یدک دپا لافت

 بوبد نس ردوق روق یه نیسفاوا لعفنوبد ردلق gl وا a ad هودنک
 رش وه دع و بویلهراب بولد نوتا راقوا اشاح as زس فحص ندقارا نوبانق

 * ate رابج كاذانااھف * ace le لکدعوتا ( ظن ) Kio یرعشم رفک

 سلج هلیس هی راج هرکرب * دیلولا Bip براب لقف * رشح موب كبر تیقالاذا
 ندعدق هدقدنوفوا یناذا حابص نکیا بنجمهو تبسم مه ید یسکیا هدرجن
 ins go مرریدتااکس ماما هعقد وب هتسلا هب سهن راج نیفلوا ردنا <lal ییماما

Ug!راج  aaتباثچ نوردنوک هلبا تروص لیدبت بور دیک یتیراسابلودنک  

 هذئرزوا ك وطعم نر هوا چد oS و #* یدردتنا تماما هرازا طس هک یهو

 او رک هکدلید BS whe هدننامز مح نوجا كما رجخ عال اشاح

 یسودنک بودا قافتا هلتقو لزع یتوب ماش لها هلج dae تحابقو و |
 نیدیلولا نت دب زب ینهدازگن گیاهدراکش هدنرهش pa cob رد برق هسابارط |

 یدتبا سواج هلبا هبلغ هدماش قشمد نالوا هفالطئاراد نیغملوا تعیب هکللادبع
 هرم داع هدکنح بوردنوک رکسع هنتسسوا كنيم ذلو هدهد ( وا لتق تیک )
 تو دنا هدا ز یزکد را هقیظو تولک هن سود لوا gy! in اےس هدقدئلو| |

 بود FAR رلکلیاو رازاس>اههنوزک ارفف بودباعفر 51K هه ندزکتسوا ۱
Su |لدتا | كج رک سد د  asواکس مزب  Jeاز 3 ردنوچا هللا نامه ز  ddan! 



Beمو م  
 ( yes ysنسوق  aleeهدنراکدید كدتایاکتسامدعو لالعسا نسهاونو |

 یدلوا مولعءژب  Tiنوراو دیهطوا  allموب )توجانول آ قیرش فصحع |
ag nt “a مدار وا EI ییداهش كناعم ن a> pa ( ناعع eos 

 زوب بورک هی ورجما بوغا یراوید هندک ر غن نوا هدقدلشاب  ASیداجیتلا

 كنسهرخ الا  A Bhینوک تبس ینوک  HIPنکی قتلازوتوااب
 بویلزغو  lads awن ریضا  eeهفیل> هدماش نوکید  asتدم * راددروتک

 رییدنو لفتشم هنوهشو هبرطووها یدیایا یکیاایآجواو لیرب نامه ینطاس |
 هداب ز ندتنطاس لاوحا  Soleندنغداوا  Greندا تلالد هد هفدنزو داطا و رفک

 ثخ لوا یساحملا دور ?passe هدنأیو سأب نیحو st rly ناکنرا هرومآ

 ,8s ade قلدز هرلشسدا یکیدشا هس ول jails تلمع لالتحا يعد کاللذو

 هدقدنلوا JS هکر دیو رم * Atco نیا مادقا ةراکشا هلبا مالسا لها فوخ

  یلنفیخد chy نیغلوا یسب رهاظ بیسرپ كن هنسره بولاغوج رابجراخ هدقارطا
 A SIU لصف ) هنلاودح اهلو Ades یدلوا بیس هب هیمایب as تاود لاو ز

sesهدفدلوا هقدلح ) کالا 2 دیاو ن دن ر رب لاوحا رد  fousراهقیطو لر  a» 

Lastییدتا دلو  jabsیسهدلاو * یدلوا بەلەود صقالادب زب نیکسک  

 هاش هن یسهدلاویجد cll یرق كزورمف غوا د رجدز نالوا = "لولمرخآ

 | lle“ یهاشداپ ناتسکرت یسهدلاویخدتنا Dp ورث یلغوا و رسخ نالوا
 : ران ز دوب زم نیغلوا ندنرازق كموز pod یسدلاو كنسهدلاو هبورمشو

 یدجو یدج رصیقو * ناورف ییاو یرسک نانا ( ےظن ) Spates بودیا
 موعه هدیلو یدبا تروص بوخ ندبلا فیحزغاد هراق هکردب LP ( رت ) ناقاخ |

aia) ar santaای د یوهیهریثم نوا هبطخ هدنرلک دتا  aهملحءاتملا و  

blesیثاف دب اما * هکیدتا ادا یمالکیپ  allyارطبالو ارشا تجرخام  
 نکلویید نجر نا gett مولظا یناو GUNG ةبغرالو اسندلا ییعاصرحالو |

 یدهلا ماعم تسرد نیح هدن ةنسو هزلاباتک یا ایعادو هندو هللا ضع تحرخ

aby |لکسلا رابخا رهطو یوتتلالهارون  ae ollةعدبلل بک اراو  Saf LPكلذ  
 يولع هوس و مکب وذ ن 2 ow be م Ke علال !ate nasty تعقشا = ۱

  grسره مر  atسس و —

 س سس سس ےس س ج س ی سو ج ی اس ی سو

 , sailوعد نا  ۳ Weوهام یا | ساناز  3 aslo a5 ans? aleیا ی | ۱

 ی 3 احا نم توعدو  daleهللاحاراو قبلو لهاو  sulلوحالو هت الو نم داعلاو |

a} je a] مالنا کروما تیلونا gs "ملنا ساناا سائلا اا هنلانالا ةوقالو 



xy |ار  Jeهم وقام هلا ص منیب مسقاو هرفندساح دلبییادلب نمالاملقناالو رج  | 

 | كالوس هو اونوکنو ةسعلا died Sm هیلب ىذلادلبلا لا هتددر لضف لضمنا ۱

 منبر ناو Sle یل aes تلمناو مکلاناف مکل تاذب یذلایلع یتعب متدراناف

 بوبد * Sly یلهللارفغتساو هتعاط ین لخدب و ale نم لواانافیتم یوقا ادحا
 ر دمواکذ تحاصو لفاعو dle هک رد وص یدلوا J gas هنف ال رومایدن | هغاشا

 عنه ندنرشعو شبع یرحنزا GAM يما نب Sle بواوا یوقت لهاو نیدتمو
ayلالضرپ بهذم نکل یدردا  pel Jalردق قلخ نیفلوا هدلا  aهن داهتعا  

 | هیالصم هنزاغ مارب ید شا نیش هب ودنک Goll بهذموا بودا توعد
 هدنسارارولن [ سم فصییا هدنجما رهش بواوا یداجما كنوب Gels هل الس

yen Genaتواوا یحاصا  Sy,کرد وب  Leیئ  Waelو &  “allصعث هاو  

 Sal لعقیو 3 !نع ag هاو «ورلامدهب و هوهشلا S45 و
 هکر دو رم * US ةيعادانفلاناف ءاسسنلا هونعف نیلعاف دال مننکن اف رکسسلا

 هدنشابیلا قرقا شب زوئواا یلازوتوا ینوک جندب كنس هح ایذ قلا ییرکی زوب
 لصف)یدنا نوکر کس carb ویا شب نامه یتفالخ تدم بود اتافو ندنوعاط
 بو هنر ,thy ih ( تالدبدونبمهارآلوحاردمشع عیار
 تالونالوا ناتسدرک الاح نیکمامیا یرنک | بودبا Ses قاخ ضعب كد هرآ چاقرب
 هماشتءالو «ly نالوا یردارمال كیهاربا بولوا یک اح ناجابرذآو oy زج
 توردنوک نب ررداریناولدآ g9 pug pcs كنودنکه کنج هلکنا یدمهار ,!بواک

 ناهلسیسهدازع ae سبح نوتوطیند ن کاتو eth ناورح |

 كيبناسکس یرکسعكناو رم بوردنوک هلرکسع كيیمرکب ز وبخد یماشهنبا
 یسودنک ےدا ربا هدفدنص جرد نایلس هدفداوا كنج مظع هدنزارا ی واوا

 نکل بورب و ناوارفلام am رک-سعودنک بوقیج هثسرمشط كن رهش قشمد

 ینا ناوم هجا وق رایضمب هدعب tS بوجاقراجان Kyo فالتخا هن رل عا
 هرکصادلسس رب بودیک هشالو oy رج هدشب رق رکب sho هجا yd راضءب ودنا لتق

 ۱ Age بولک هلیرابتخا نسح م هرکصندک یک (ast قرلیضمد یدشاتافو هدنا

 | هدک دنا روهظ سابع لا تلوذ تکبازوتوازوب بودیا ثعیب هنتفالخ بوشاو
 | نزد دوخاب نوک شع Sli قف الخ تدم * یدناوآ لخ 421 ah تب رایس |

 | انب ناور نب دمت ناورم لاوحارد مشع ساخ لصف ) یدبا یآ یدبایآ |

 | Bic کیاهفیلخ تالادبع یردارب gat emt هک دی ورس ( صاعلا یا |

 ار



 وار کرد ب قآ gate gb LS, ink oo)“ ناو رم هدنا بولا |

 هيما نب بولوا رد هو لقاعو ردا-مب و بیهم وللافص ابقو مسج ولب وب هروا
sul al Osu abiنویلوا یلاخ ندکنح  Vaxراج ناو مع نیفلوا شک  

 بهذم aise ولدا ےھرد ن دمج نالوا قیدنز Gat یدلو راهتشا هلیبعل

 ۳ « <Soles lal < حاحا یدرارد ید gr ناور نيةلوا هدئلطاب

 ’ale ad ندنفرط افلخ اقناس هکردب ورع( وا واروهط تیفیک ) ردوب هيما

pamنودبا راهو زاکنجرفاو هدژرب ینبدراو بوتلوابصذ ک احهراتنالوو 0{  
 دینیمرا GSI یکاح dy se ناورم هدقدنلوا لتفدیلو نانلوارک ذ اقناسهدمب

 ےظع لام هدک دتشدا Slog كدیلون دیزب هدعب یودیا تفالخ ئاوعد هدنرچ

J Suc al, aye >ی ها هرزوا ینیدتلوارک ذ اهاس نواک هاش " 

 BE زوب بوچاق یسهاربا هدعب بویص ی: رب ره بودبا كنج ییا هلبرادرس
 & ر دسا لت gad او oad ت وا وا تع هنف الخ هدماژش هدنوصت كن pe ید

tyیصقات  glam Gandیدنتا باص ب  (ob l#)قیاس ناکم هدعب  
 ماشه نب ole abl مهارا نائلوا ملخ ندنفالخ یوراو ههرهش نارح نالوا

 ماش قشهدو yar لها ores tl تە نوشلو aly بواک هلئاما هدنا

 اسدقرق هدعب یودنا رهذو سکی رانا نا رم !UKE نایصع هناو رم نیطسافو

 علخ Slap abl ماش لها de شع نایلشروب نم هدانئا لوا بودیک هترهش |
gal |بلح بورا و ید ن اورم  ablےظع هد رمسنق ضرا هدنسارا ماش  
Seهتک هدا 5 ندکی زوئوا نانو ترئص نایلس بواوا  jsیدنلوا  % 

 لصوءو بودنا حورخ ساق ن dine نادشس dase ج راوخ هد زکس oN زو

 یرکسع بودا جوع هداسف "هورذ هلتزاغ قارطاو طبض یره شو لف یتکب |
 ندحاصنوکر , رکسعینا هدر "یرلکدرد نیتص روراو اک اناو رھ هدقدلاغوچ |

 لتق كات هلبا هنسسک كيب قلا ندفرط کیا بودبا elds كنج كد هماشخا
 كنب رکسع wil هدکتچ gil یدیا ن دجواوخ نیلوتفمثک | نکل بوئلوا
 ناوم جراوخ Gam هدقدارآ arb ودنک نا و Je عاص
 بوداشوف ینا هتسک كد جوا نو زالو هک AE at بواو pbb هثسودرا |

 بولوا رادرس ناش GAAS هش هچراوخ هدعب یدراشعا لنف بوتو
 اعاد نکلا gal كسنج SF نوکرهو هرصاحم Saal نوا بوزاو کا ناور |
 هن رح لدنا MLS ندنا هروژ رهسش ناش هدعب يوئص یزکسع كناورم |

(a) 



 هد ¥
SS = a 

 دنا بوک  de "1 jug “al AS sh de I (hue 9!) soy, Jsهللاد.ء ن )

 هد هب رف وا دآ هي >٣ بی رق هنر هشافلپهدماش مالساا هیلعلوسر مع سا.عترمطح نا

 فو BLM سرو سم Gl نح زب توم تاقوا (BM بولوا نك اس |

Jb |نم انراصتا لبق مث سانلا ةاعد اثلوءدت كلذ دنعف ةي  BPAدون ىح  
 دهع ,jail رب دن دط توتلوالتق هد هی slay رو نم بود rill) ےھلویخ

 لهاو لآ ییهنسکرب هناسارخ بوبد Gab ینامز زعرو هظ دج روبن هدنراکدنبا
 ید ی یناسارخ hove gl oan توردنوک هنوعد هتعس Aline مغرب ندلوسر تاب

 ررقهیکغا ate یذعتو لوبق یسهلج هدک دردنوک gh وتکم ALS بو ردنوک
ev bulیی ناسارخ  palنب  rheزابخاو هيس هناو رم بو وط ییهصقوب  

 كشوب و * را Joey دامرلا تح یرا (میظ) هکیدردنوکب وزات یراتیب وب نوا |
 * ماهو تلج اهدوقو نوکب * موف ءالقع gall) ناف * مارڪ اهل نوکب نا |

oles |بلا نه  Sdظام | * یرعش  ‘aolماین ےھتشعا اوئاک ناف * ماین ما  * 

 ade وهفم Mo (نیعلا تراح ني لا ناماذا ) * مايقلا ناح دقفاوموق لقف |

 تافو هفالشنا روهط لبد دم روب رم هدعب بويعا لع نادنچ هربخوب ناور |
 we )سموا رول نح هدنناضر زوعط cao do an :>وم یصو كا هدک دتا

2 SESE fp. ae ee = 

 (asl یلغوا Soe yo نم Gal تافو یتقلخ ناسارخ تبالو عیج هدنرهشوره |
 (av ےھار ,ا رول نح هدک دا ?J lan یو مم علا دوز بودا توعد هتعس

 | بردنوکربخ ناو رم هنک اح اقلب نیغلوا نکاس هدنرهش اقلب هد رق ماش ندعدق

 یدتا SS هدعب سبح بودروتک هنرهش نارح هب ودن ک بوتوط ا |

ale)سابع لآ ) Lateیزدارپ قتاقلعتعو ابرقا عسیجج هرزوا یبصو كياربا  
 Fl زوتوا زو بونل بک یارب هدناهللا روصتم ی ردارب توتلبا هبهفوک هللادبع |

 تب راکشآ yar lee هتفالخ SS هعج یھکیا نوااب !srs كئساوالا عیبر

crass! |زو ناورم  che M5ob 2Sبوراو هن رق لصوم هللا رکسع  
 ودنک ید هللادبع بوروقو روک 83 by بوژاق قدنخ ot BL LI یسودرا |
 | هدقدلوا <o مظع هدهرخ الایداج توردنوک هلر Kus ast ىهللادبع یسع |

isi hee )دزا و رص  Jeراحان بواک مزال لا  Tیادص هدلاسوا بونا ندن  

 رانزوک Sl بوچاق wel یرکسیع ودنکب وکروا ندنلا جارس ندکنچ
 (ةدعلا مسفتنال ةدلا تقاذا) Gy Way هفچاق توناص یدنلوا لنق یناورم

 نیفلاق لوحوتوق 34 لول رب رر ars رب بوبلوار ؟راکر کیست تیک جم وهفم ۱

 ) قاجوب  ۲



ty eچ  
oly ۷9 نکع می )یدلوالثم wre ودلولایذلودلا تمهذ هداعلوا usb 

 (ud وا 4 یشک قح ترض> )=( لود نالیس درب شدااب هک * هلودرآ وب

Uae ۱نیمه كنا لوا ناسا یشاره *  * ce)نالوا له س * یا را ادخ نوع  

 ۱ هب وص یک Sot ab رکمع هکرد و < (ناو ملتف) * اکاراوشدهلواراشیا
iهلغلوا قرغ  WS)توراو هند الو هر نج نالوا نطو ندعدق هدقدلوا لاله ی  

 بودنا طبض یی هر زج بواک هللا دبع نالوارادرس بودیکه ماش بولا نراهننزخ |

 {So هللادبع نالوا هفیاخ ب ودنا هرصاح هدقشمد تودیک هدرا Dy رم |

 | جداربج یرهش بوردنوک هتنواعم هرادرس Fo نسعرب ولدآ ble هدکدتشیا |
1 ۳ | 

wot! |3 بول و چ هنا كد هن وک جوا  war?نوو كد هاا یی هءلق  

 anSle yea قاح یجدندنآ ںوحاق هرصم ندنیطسادنو دیشاا Jy ناو «

OSنوجا  parهنیطسلف رادرس ید هدیناجوب بورا و هنالو دیعص هد  
 بوش هدهب رق وادآ یصوب بوردنوک هج درا كناو < abl Sue Abe یردارب

 توحاق هللا دسع و alae یرالغوا تودنا لتق هدنس asl ید Fl زوتواژو ۱

GL atlasی دلرونک اکا نولتوط هدننفالخ یدسهم  Big» (Sb) 

 | یدسماما * رونلوا رک ذ هکر درلن وب هاشم فارشا Gal تافو هدنتفالخ نامز

 Hes llc lac نیذیشو Gem یبا ندب زب و هعبس ءارق دحا مصامو را دنر كلامو
 | هبنمنمامهودانزلاوباویئا تنش انوباویرقلا عا ةعقلا ندیزیو ردکشلاندجو |

 لس شا قف الخ تدم هلج كناو مو * Sola زعم هفاط uu اضعنلصاوو |

 نیما نبهثبخ تلو د هدلعوب یدبالیبیکیا شل ابیدب شل ایرع تدمیآ نواو |
 كن هيما بنوا یراماقتنا نیس>و نسحو ىلع ماما ترضح بواوا ضرفنم هیج |

sly ole |دینی و هیاواعع ,ندنرانیه .كنسسا  Celیزرنآسو ماشهو كالا دبعو  
 جدو یدئلوا قارحا ہد عب باص bys ےک Gare ولبراهج نادنرلهرپسع۶
 هدرب هراکشآ ندراناثلوب هدنایح ندنس ههناطهفیما ,خب lables هدهیهالس| الام عیجج
 یسهلج هللاذع عاونا CUS هلیصفت هد هقرفتم تاقوا بویغوق هنسکرب رو روک

 هک ردسثلتروق هنسک ولدا نج راد نامه ندنرارادءان ott! gel لتق

 | ( ظن ) روناوا رک ذ هدیغاشا ےک یدلوا هاشداب هدنا بودیک هنراد برغم

 نیلاب دنرادلاخ همه * ےغزاو رسخ برعناهش × مجو كاحضو نود رفنآاجک |
 | ( هیسساص ءافلخ لاوحارد (st ob تشکن 2$ مزج ەك نآ كنخ * تشخو

idlyو كتر یه هفرام  ON Jal)ید زوتوا یسهلج بودیا وه ات,دنس هنس  | 
+ 
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 | هدنفارطا كلاو دادغب یراهاکتخو لس تردیمرکب زویشب ی رلتفالخ تدم من

yamsهیمایب هفاظ ( هدناف ) یدبا دالب  amyتعاب لطو قسفو تبخ  | 

dle GET | oar Adalتاادع ساثلا مارک سابع لآ ءافلخ نیفاوا ماودردرپ  | 
 | كثبروت ترا ثب تداعا ندا ترابشا an لروما بوم روهظ كسابتسا

Aonتبأر ) مالسلاهیلع لوسر ترعضح هک ردرانوب ی  ly pigنودواعت  
۱ (ls jr? ona je نودواعت سالا تب Luly és یاس nia he 

 Soy ( BMLمهللا ) یخدو ( مییسایا اهولس یتح ییاونصو ىع دلو ىف |
۱ Sealy هدلویف هطفحا مهالا اسد pala ال ذثطاب و هرهاط 0 ame هدلولو ساب,ءال رفغا 

I ES اس TS US IEEE تا 

SE oe 

 ANE لوسسر par بوغوط plocy هللادبع سدو ( هبقع 345( ةفالحلا
 یدهلایهنع نوکیح حاغسلا مهنه نوک تح ءافلاوبا اذه )هدک در وک ین مالسلا

a>ممه نوک  daeیعلع)  Poردرل ثمروس ود )¢  yenردنا فام  

Joly \یرع  islٌدوالمخا تصوارعل هللاو ( کم دت  olنطرالاقامو سابعلا  

 لاوح ارد لوا لصف )یدرربد (مهنءاکسانالوا dle ل صف االونآءرغلل wt ard‘ اید

 لتف رلدنسک دحب ندهیمایب نوصغلوا هقیلخنکل بولوا هللادبع یعسا ( حافس

 فاصواو هیلحوب بسد نارد هدناف ) یدلوا روهشع هلیبقل claw نوهگیدتا

 ترس یراالعادح هکر دسابع نبهللا دبع نب لع نب دج یرد هک رد ورم (جاغس

 ىدمالتسلا هيلع لودر ءاب رقا تاب هدوراقوب یرللاوحا لیصفت كهالادبع هليا سابع

 نب مابشه ند هیما یب هلیسهباوت هلج یھللا دبع نب be یدج اما ردشمک
eliasلوا ندنا دوخاب و  odyندنفوخ تنطلتس نکیا هفیلخ تاللا دیعن  

 توروط ol دقناط ود هنضار هنا هما یبتاود تور وس هند gen ا هماش

 دناعو ناشلا مظعو بيهم و تروص بوح بو دنا تافو te iy کس زون كنرعه

 یدشلوا نلغوا یکیا یعرکب بولیق زاعتعکر دز زویشب نوک ره Gl یک دهازو

 هک ردب اره یدشعا تاقو هدئشاب pel odes یچرکیزوب دع ید غوا كاع

 ١ res قآ تماف.دتلب تروص توخ پرچو هدنرد دوخان هدزکس ز وب جاقسس

Sas shh ٠ tsهنتسک وخ منچرت) تولوا ولنو رو ناغوط وللاةص  Gal 

 تولوا خرد باو ty pa و جو لقاعو ربدءو لء اکو مع ob ز ن
 ادب هّتسلا ه دادا لواو wis لوا بوی ol الصا Qed یکیدتا هدعو

 ,a هجا كيب os كم . نسح تر > نا هاد ع مرکب یدردا اطعو

 نامه بویلشضاب هجا ردهلوا 4 لاطاق uses مدمروک هدرا 203 ل تو دیشرا

 ( لوا (

 eee ee تست ست سو توس وسواس سو نسب

۰ ۰ 
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 gal (phi هن و هن pablus ادص ast aul). a ن تو راهم یدتا ماسسا ہد ےل لوا

 دنع یت لسها نم لجر CLF ) ماسلا هیلع"لوسسر ت pam هدنفح كنوب
 (اشخ لالا ءاطعا نوکیف حالا هللاقب Gill نم روهظو نامزلا نم عاطقنا
 سولج) ردسشمهزوبن ( یدهلا Lay روصتلا ng حاقسلا اثم ) دوب ويد

 ینیدنلوا نایب هدنلاوحا ناو یم db als تبسمانم تفالخ نامز Gy ضعباو
 دفوک ینوک هعجب AM نولاع ی جوا كنيلوالا عیب ر یکیا زوتواز وب هرزوآ
 یهللادسع get Sigal هکسنج هلئاورح هدعب بوئلوا Say هتفالخ هدنرهش

poshهرم تیالو بوئص ناو  worlكلام غسچ یدنلوا لستف هدنا  
 نالوا اند روهشم wolf دو اه هدعب یدتا be القسم claw ییهیمالاسا

day yaleهدنامزوب ادتبا قو دیعستریزو هرومازبدم بونیدباریزو یی هنسک مان  
 یدهم بزاوا ر زو حد هروصنم ,رکصندحافسس دلاخ روب رع یدسنیا روهظ
 Daley مالسنلا هیلع لوسر ترض هکر دب و رع * ردشعنا تافو هدنتفالخ

osلافتا هللا ناوضر  redeهرزوا عانا یی هبط نیعچجا  wy)هر واعم هدعد  

 دیلقت هن  واعم هيما نب ءافلخ دعب یدروفوا نکرروتوا نیفلوا هنسک زوم
 للا بودا لج لنا مالسلاهیلع هللالوسر تنس هدقدلوا هقیلخ claw اما توذیا

 هنو هل مود یاب یردارب حاف تس هک رد و رع*یدلوا را لوا ارجا اده انعوب

 abs رلتنالو هماع ونع وهنیدمو هکم یدواد یسعو هسالو هرب زجیروصنمیردازپ ||
 ننوعوبا هماش یهللادنعیسعرب واهقارعو هفوک ی اسوء نب ?gue یسهداز ردارب

 سیر هک ر دب وه * یدتباک اسهاسارخیبیناسارخ بسوباهرصعیهنسک ولدآ دیزپ
loolنیلاعلا بر رهق یرکسعو ههنربا نالوا لیف  dhlكلاس  olyهدنرلق دلوا مدع  

 نارب و هلنامز روح یفارطا كنسهسینا رفک "سینک ولدآ سیلق هداعنص رهش هدنع
 نالوا یک اس نع هدقدلوا هفیلخ حافس نکشلوا تاناویح ضعب و حابس نکسعو
 لوا هدعت بؤلآ A plas ous تورپ ae یا بوردنوک abl رکیسع یدواد

diusیناسشنو مان  (obs) gallsهرکص لیبیکیا ندنتفالخ هکر دی ور  
 زونهرکصادلس یکنا بوشدبا AA تب رهشرابنا بیر هدادغب توجاوک a هفوک

 زوتو اب Sue Sh یدب 2 ان یزک, نوک کیا نوا كنس هما ید شب زوقوا
 Be بودبا تافو ندنض رم Der یرلکدیدیردج هدنشاب یکیا ز وتوات چوآ |
 یفالخ تدهلج بودا تصو هروصنم یردارب نالوا لوس هزکصادودنک |
 | i یل ترد هدنناسحا ناو ینآ نکس بولوا یآ زکسانن giles de ترد ۱
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 تافو هدننامز حافس (هدناف) یدبا هرکصندنتافو  Galنیدب ز * ردرلنوب ریهاشم

 هللادبعو لسا  Higleyدبعویدبا هنیدمو هکم لها هیقف هک ییآرلا ةعیب رو مزح نب
 ورع ن كلللا  oHلماکو لضاف هک بئاکلا دین ادعو یعرمضطا قاصایبان

 یدو یدبا ’jax ( نا 2 رات ) ماعتنا  arteهد  Jeهک زدروک  clanودنک 4

 اما ی رد  gyنالوا ند هيما  leماشه نب  egyبرقم یکللا ( ooهدک

 فیرمشرپ  Beبولک هحافسبم  (AB)تحن نا * لاجرنم یرتام كنرفیال
 *ابومااهرهط قوف یرتال# ن تومن ا راوي فيلا حقآ ۷ یوم ادعولتماا

 هلب | ح اصن غالک و ةدنکذیذ  claهنلتف كناعلس و تم  STلنق لا ایف نیفلوا
  pateكاف  gutنددیها ی چد هتشاب هل دص  GLuabیزادقم رفن

Kb» بولک by ندارعش هدنددص ELE > ا زس تولوا عجبتك 

  ( arمشاهرتو اوبلط × سابعلا ينم ليل اه * ساسسالا تان كلا نما
 ابهوتشو  aanلک نعطذاو × اراثع یش دنع نلسقنال * ساب و نامزلا نملیم

 ثیح اهواز | :نسارغو هلفر  Lely ۱اورک داو * ساستالاو ناّوهلا راد + هللا

Agel نارح یذلا لتعلاو * سارهاا نام دیهشو * ذن زو table poe 

 | یماستو "هنرغیب اب وات ( CKبودیارثا ربخوب ههللادنبع  AN ENGیدلبا
 | رداخ نیهئسک ناسفط لوا  dh joتافو ماع د بوربق نی راضعا بوروا

 Dole نوروتوا بوقیج ating! abl قاخ Jom یودشود رایلاق هن رارزوا ندعا |

 * یدزولیدیشبا یرانیناو هلان راحورح بب رق هوم هدنرللآ ye كم بولکچ
 ماسهو تاللادبعو ناور by 5 ه قاعم هدماش قشمد هللادبع ون نم دو

 هدهببوصا ینایلوا شع روچ یندب ALI بوریدچآ نی Jue كتهيماینیریأسو
 بو دبالتف عاججرب ند هيما نب سابع ن هللا دبع ن, ىلع ننایولس Fay یدقاب هشن
 نالوامولعمو روه شم یعرو مسا ند هیمایب لصاخاو رابدردب هراباک یتب هفیج
 ولدا نجرادبع ناسمه هدنرلګا بوتلوا لنق یسلج ب ویلروق ,BT ج

wutنولتروف  Fads!برغع  ausردشلوا هاشداب هدنآ نامز دعب تو>اق  

 ینا لصف ) یلامت هل اشنا روئلوا لیصفت یدالواو یسودنک هدیغاشا ےک
 مالساا هیلع لوسراع سالا ن هللا دبع ن لعن رب دو"

 یدباروهشم هلکناو روصتم et نکل بواوا هللا دبع یا ید كلوب یک یردار ۳

 تباف هدلام عجو تسسخو لخم LIT) IL دعب بولوا sary Fo یتینک
 oe Ns Soy pare هدقدل | ناتسج یسودنک تاذلا ندرالماع نودا تود

EATف ی  

 ( ید )



 — rr —— س س
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 نوغوط هدا توالت ید TAGE جد (djs اود re whom ید

 «at هیلح ردهدناف) ید لوس شا wal ز Keb jgabl چ وا نوا ندحاعس یردار

 ضراعو وازو قراو a: 43 cls ath زغادراق هک ردب هو رد( وا فا
 ,el هکرد وره * Goby alu gles ن واو | فیذخ flame هدنرراذعو

 لها روبصو روقوو بص مو yey بیهمو عج“ برطو وهل كرات بداو مع
 تاوج رتو ths (a لاومالا عماجو نيب رودو لم تمروفوم ءاکذو تسارف
 .د ثا سابع لآ هدنسایس طبضو تسایو طارش بواوا لاؤ سا عقاد
 لهاو Jeo هلا دهازو هنا ورد اشا یکیدیکو Gal هنادرب و هناد ره
 Sole لهاو عرشنمو تاالد ت>حاصنویلوا Locale هدلاوحا رک او تدابع

 !ost تئطلسروما ee :نیفلواتسان ر صا رح هدا 5 نکل یدا ت تلادع بخو

aieرفاو  RIG GALدب رف نودنا لتقف لطمو  poeنالوا رهد دوتحشو  
 Gre gule joss ند هماط رههد رهشره ردشهرد, رهزجد ao ماما ترصح

 alga shy) ace رللاوحا تاسیلکو Sloe رک | كماوعو صاوخ هصن بولوا
Me ۳ 7ندنا  SF54! فوخ  Jتناغ ید  vasرب بواو  us 

Nigهلا تاغ بودالر  isهاو احا نکل دور و ها مران نیکغا  

oiوالحلا دعا تح  a=ند هفیلخ رلیج هود هد هن ده هدد دراو  colsتاکش 4  

ob wy!دا | توعد هعرش یهقیلخ  oSتوراو هجر گلاب  colندر 5ا  

 هنتلادع sls هفیلخ دک تا رک قح هرایجهود هش رزوا هقیلخ بوياق 1

 ك نوا bola بوی ا اعدرخ هب col نیکع نیکعا ظح تاقو yl بعمل

Gyزوتوا زوب ید هدنتلا زوا زوب هکرد ورم (سولج) یدالشغاب یرولف  
 Tals هب ودنک و Soe كحافس یردارب نکیا هدف رش هدنرخآ كنس هنس قلا

Serراد ےل ءادا دعب بودبا تعیب یخد هکم لها هلبا لسموبا هدکدلک یربش  

 | هکردب وی (۱) (وا تفالخ نامزرد عیاقو عیادب )یداک هنرهش رابنانالوا هفالخا
 حاعس هد عل dane Jy لعن ANUS یسع نالوا یک ۳ ماش or log حاقس

 OKs | دوهش ثماقا ولدیدتا نییعت اکب یفالخ هرکصدودنک بودا ظ> تاغ

 هدک دا تیعجج هډشاد ج مهدش 3 باح هلا مظعرکسع بولوا عیان اکا ماشلها

 | كنج مظع ید هدنب رق یرهش نیبصف بوردنوک هکنج هلکنا یاس وبا روصتم

 a ل ا

 (۷)یدنل که دنا بوحاق دنا یردارب نالوایک اح ora نوبص atlas بواوا

bar gest |كهللادبع  Gil platoضبق نس هچظع نیارخ یغیدلوا كالام ند هیها ی  
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 SPR هلقاص هجن اک وا هلیاطض شوخر Aven شی اروصتم بو

 بودی هلاسارخ نوجمالفن هلو-سر لآ ندسابعلآ یتفالخ بوئجتاک وب سوی
aly),یهللادبع  daneنوجا فرمص ندناسارخ یت اروصم  abl nasماش  

 روص لاحلک ىلع بودیک هناسارخ بویلآ هدکدردنوکربخ بوربو نکلک اح
 ینرکسعژکا ید لوا بورونک ,lost راذتعا عاونا بوزدنوک راربخاک |

 نیلا بوشلوب هروص ا هدنرهش نیادم هللا هندک كيب چ وا بوب وق هدنرهش ناولح
 هر هفیلخ راراک هلیحراکم شب ەد !wy تاعرتاغ ارهاطاک اروصتم بو وا

ate) yهلمدآ قوج  SOKرفنزوب بودلازا هل- ردن نیکعد ردبدا  ] aioli 
 WEE هدنساهنت 5 BO هدننابمش ید زوئوازو هدقدلوا رواک

 زبسهرودا وا وهلم بوعږچ لالا ین یک میدقاقاهمسبویازبک هدندرآهدرپ ینالغوا
 بود مروک یزکجاف ode ءا بوڊروتک اه یلسوبا (esa بورد

 بوب وق (ac 1یردنم بوئکی !ere روصم هدک درب و بورا.هح جد لفاغلوا

 بوبک Seth ںواک راراکتمدخ بوقاق لاتبقاع بویلشاب ,alice ناطخ هدعب
 (Jung رو نم * یدتسا نیکست geass نوحاص نوتلارفاو هدول توت ,Tat رکسع

 * كولم ءافوال × نکشعالنق هنسک كس زوتلا نوجا راهظا یی هیسابع تلود

 هدزکس زونوازوب (۳ ) یداواراکشآیرس * هیلاتثسحا نمرشقنا اصوصخ
 (Ci یدردپابوبق جوا BE بوربدتبا عیسوت ینمرح adie مک روصتم
 Bae مشاما ogee نسهملق بول !ندتلا tile شیرهش هبطالمیزرفاک مور
 apg al یهللادبع غ ناقاشاسروصنم J Ê زو ) ) رلیدا

 هطوارب ندزوط یناص یماسا هدنارس ودنک هرکصند هلعاعم جاتح هلیصت

wy yahیدتآ سلح هدیا  bas,بول رازوط كد هحایصنور 9 وفوص ها  

 یدوطام ارهاظ ys یداوا لاح بم ببسالب بولوا لاله یسیع بولقب هطوا

(C4)وب هن  culeماشهنی هب واعمنب نجرادبع نج اًقاس بولوا ندهیمایب  
 رکنا PS هدلاع asl نب تاود بولوا هاشداب هدب رغه تالو كللادعنبا

 روصتمهدقرفزوب Cy ) یدلوا رادباپ یرالود هدب رغم لدهنزوبترد كرو
 هصرصمهدش رق هندآ دو Lael pa یرهش wat وک نیک كب شع ه هیطالم

wl ash ut?یدوف هروم"یندا بوبوق یهاپس كی  (A)تیالو  
 «دربقرف )4( رلشعد یدوق هروصییدا بورا فبطا Fro) ,ty هد دنس

 یدردان AW رم مم ینا روصنم نکیا شایان هللا شاط اقلاس طح هددبمک مرج
a. 6 he 9منا = اسوبا هدل باتو  delهدئدافتعا حا نالوا  

 ( هیدنوب ز )



  lah oilسوب ۳۹ دو  1 Cae eet is otلاۋا لا ۱

 i رفت زو جاقرب توراتوق 1 راد ورک ودنک بورق نسورو نادنز بوعارپ یوا

 1 تولوا مج رانا طف gam هدان یخدروصتم رلیدتا مو هنارس هفیلخ بواوا

 | هدریسضو هقفو ثيدح ع هدجوا قرفزوب (۱۱ ) (sax لتف لج یرلقدنز
 || هدهکعم رج نیا نویلشاب هتقیلأت راباک مارک Gags ماظع US هدمالسا كلام
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iدنارد روصنمناغارب توا دعو ضغبادتبا هدنسارارلسابع هل ارلب ولع هکر دب و رع  
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 ورگ واو هورع ن. ۹ اه و ols tl لتاقمو نام نب لئاعمو (ee همرشناو
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 یک فات سم aac وبا هل لا لحریماق (cH دو (هامز قداس ۱

J'sهتد  an deید 2 ندالکو | رد روک ذم وبد ردشهرود )  pi 
— SS 

۰ 



o of Eo 
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 4 ناب | هقوکلاب یذلا لجرا اذهیف لوقتام هللآ لو سراب ) بوزوک اللا
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Sey gel leےھاربانب  Gat,لصفلا ندحو مالس ندحو ساقلا  

Jilinكلامو بعصمن ةجراخو نيكد نر لضفو ناوت ن لتاقمو لضفلان  || 

 | نارع نب لکوتمو نایحو لدنمو ضیباو نايا“ نب دیلوو ثتنلا ats لوعمنا |
 | لها یادتعم shy یدلوا (et) رلبدبا صاعلا نب ورع نب wales زعالا دیاوو

 || !st ( روصنم نیدهم لاوح ارد ثلاث لصف ) نیعجا مهیاع هللا dey * ند
ea aeبوغوط هدشلاب هد دن یرکب زوب رد هللا دعوا قلنک یدهم  dle 

tH. |تربس شوخ تروص بوخ غب رد یب داوجو عضاوتمو کدو غیلب و رعاشو  || 
 || یرو ناتسربط wok هدنایح یرش # یدنابوپعلا بولم نوللا بوم

 داد نوچکنوب یردب OSS ؛ یر هم ’ia هدادعب هدعب تولوا کا ا |

 ۱ مزل هی طالب س بوری دا رهشرپ ولدآ هداصر هدشناحرب ب وا كن هلجدرهن هدنس ور ۳ ۱

 یدلوا نکاس هدنا یدهم بور و des whul عاوناو مش>و مدح ردقآ نالوا

Jیاو یولج  esروپ بود ک هچ 64 هکر دي ورم( وا تفالخ نمود  

 ایدیعم oF دلک یربخ بودا تافو هدل وب هدنرخاان و هدشوا ot Bl یدنک س ىلا | ۱

 | تعب ی مت < هیت سا وا atl od نیفلوا شعا دهع لو یو |

 ۱ ذکنالع Sty هسقن 4,9 ta : ph ما لامن (!aly هددبطخ ینوک غچ رایدسإ |

dae dSثلئو  at cave ollییمالک ( هسااو  cule patil alaly Soa oTكا  

 بودا دالب رهط: ند هدحالمو دقدایز لكا لتف دالا لها دعب نيغلوا داقتعا
 ناس-الها !goa | at AB ‘ose (dai) لالض ule پهاذم لاطبا |



 لا ظمدر هدف دلواهفیلخنیفاوا * ربضعفادودادو لدعلئام * مبحاصو دوجو
ableباب یدسشا عورشع قب رفت یہی لاوماو ع ورش  Beمح  

 كني قرف هد هعف درب an pam نیداعلایز ماها نا ناسس> نولوا ool 5 ندىط

 نیکو بودیا اش ماجر هدنرهش هفاصر هدنسوشراق دادغب یدل-شغاب یرولذ
 مدعم هدودراو دج هق WE ass وتر و اوترو اند نطو ن دنس ه> الا سهم 4, دعم

 كل ه-هکو  بوریدلاق نوګک“ر و apie tin رش یا یراوتروا Je ناوتروا
 4 رب كلوب هدنلس !Fy لات الح * یدتا «Mle هلا WS و كسم رار اود

 تفالخ هلظیلغ ماربا ییاسوم نب یسع یسدازج نالوا یدهع یل و كنب ردپ
 بور و هذا دكر دص یناغع كوب زوب هدنس- ab lan بور دتا تعارف ندندهع

ples Sayیداهلا یسوع هن رب كناو یلغوا هث رب ودنک بولشغاب راب وک  
 دهعو تعب ندقلخو نيت هفلوا هةیلخ دیشرلا نوراه ید یلغوارب هنن رب كلا

allرها هجئددع ینامع لوب زویجوا بوراو هج هدنلب 2 كاتفالخ *  
 ترمض> فی رش !ary ig هقدص كلموك و نانفق ددع كب یللا زوبو

als oyعیسوت مالسساا  wy!ندان رد هدعا  al ALددع کش زونرد  

p>لاع هن ررزوا بولکید هددبک مرح یفارطا یراضعب بو ردنوک راکربد  
 ندرومد هش زارا نولکدد هدر el هدش رش قاطع رل ضو نولیات راقتتس

 ۱ Oram po كن رلج وا بوصآ {Jae ندنوتلا یناص هس رزوا بوئوق رادوبج
 هدننامز كنوب هن * هتاحرد BENG Joly lium یاعتهللالبقت * رایدوق رالیدنق

ate gیرهش دب را هدناتسدنه  porزوب كترعهیدنلوا محف هلا  Bilهدم هدنرب  
 هرژوا an Beet لطاب بهذم یناسارخ عسنقم نالوا اطع cel هدنرهش وره |

 هداب am of ones همدآ ادا ?LL اشاح ool lel یراب ترضح نیغلوا

 "یوعد هاک وید ردشعا لولح asd منب الاحهدمب هبیناسارخ لسموبا هلج ردن
 ,Hy هدنزو لوک نیفلوا رهام رحاس هدتاغ بودنا توبن یوعد هاک تیهولا

Soندر “ع اونا بون روک هررفاسء ندلو قلبا یا بو رتسوک  NE font 
Foهلهج دب ندقلخ نیکمرتسسوک * Sysید-تا نوتفم ه ودنکن وعام  

 ور هدمگ Lalu یدلوا نک اس هدا ,wal ald ولدآ مانس er gill ءاروام

 لکشدب هدتیاغ هدکدستبا روهظ date بولوا لاطاریغفو یجوپ رچرب هدنرهش
 نیکمروک تروص ندنونلا هنن زوب نوا رتسس che بولوا روک یزوکربو
 رک-سع eect كنا یدهم هرکص لس Fl یدلوا 399( وهشع (4a منعم

 eee حس سس



Kooy He 
 اسم سهعلق هدقدلوا اله (SoZ تب یش ولرهز gine pe بوردنوک

 هبیدپهم مدنرهش بلح بوک SF كناو بوریف ینعباوت | طبضو چ
 هلا ص سح العا نودا دید BS هد هکم ید هدر شما % را دردن وک

A» alهکمو یدردتا  aly3 , و رار مهو S,نوا قمروطوص هجاح ینعل  

 ced اشن یراق دید SEIS هدرلءاجو بور دباب راض وح وب
sine IS syمالس) | هيلع لور تری عح بور دزو:  Gmج وا نامه یا  

 Pls ندرافک بوااغوح ره هد-هور راد ako! pet * یدردیأب ول همدق

 Ot رلتالو نع giv dey هکم نوجوک هد ادغب ید۰ هدتلا ا \ * (God را علو

 هد دانزو یدردتا دادماو ىدردنل وزاد :و دو Jb هد روت نوعکماک قالوا

 لا ر Varig یلاعو ti و jaw بودا ar نیاک دو كس . Jamil هدحالعو

 نافوطنسسزوک ندنسهدلاو تواوا اند روهش» هد هغلب ۰ هر رع راعشا Sr یدتسا

 رهام رعاش gol سو دا ادع ن they یر هدنشاب ناسهط وادآ در ی راس

dle7 دانسا دالا یربب و  cise!یدردتا لتق  * sea aSهدنساتروا  

Net, elsود  daw ۳ Peiالا ۳۳ ندئفار طا كەر > هلم ےس  

 یاصا ?dn نالوا Gas فرش سدو یدرداق ده < تنوع بولآ
ASTE BL reرب  eae en latte, Ton hee ve “3 ~ entre) ee Te Seی و  

 e eer LT ee Ss ان

 | US فارشا ندیا تافو هدننامز ely یدردتنا انب هدنتفالخ نامز Fo یرابم
 هدکدد alll gil کا Ni OF OP Jan ن كلام * ر ونلوا رک ذ هکر درلن وب

 | یدبا نیئدحا ناطاس هک ca dally * یدر و dle بوبوق ,acl واع نغاکب

 ناو ردنفراعلا ناطلس هک ی PNG مهاریاو دهنح یروٹ نایفس ماماو

 ars ; میهارب او اس نداجو یدبا م طظعا ماما در اش هک ینأطاا دوادو ب» 92 یا
 ت ت م وی ی تب ها سس سس سس سو

 | 59h el زوب(تافو)یدیا ave یدو 4 pi داتسا دجان لرلخو نايه

 Bitlis fu. ahs کا راود رونار هدراکش هدنرحاوا ك مار Ly مرک هدٌس همس

 نوتقوط هنس قرا یسوراقوب كنسوف al < نکلا هرزوا كمرک هب هبازخرب لوق

! 

 (asm, OA 4 راح ۵ =( 53 jon % Graal تافو نیخاعب دوخاب نیکمزا |

ae544 بواقفرهز هراولح نوعکلر هز ی  Foبویلتب  inksتافو  

 دوخا ویآ قب ربو لی رپ (Og < تدمو لس چ وا قزف یرع تدم#* یدتا

 4 لاوحارد عیار لصد ( sal راو یدالوارب نوا بولوا یاربو de نوا
 ie یردب هدد Sf نوا os) el ais وم ی سا ( یدهلا دج نا |

CA) 



  Boهر ~~

 دنلب وا ركب قآ یدغوط نکیا ک اح هدنرهش  colsتسس وا بواوا هنسک میسج |

 ورافو شاروبقو یرموب یغادود  Laیرلفادود رهیمتیا دصق بولوا |
 (وا تفالخ نامزرد عیاقو ضب و قاصواو سولج) یدزهواق هد رب یرب |

 هدادف, هدک لک یربخ یتافو كن ردپ نکیا  اح هدنرهش ناجرج هکردب ورح
 | بولک هلا قلقالوا  ageهدهبمالسا كولم لوا ندنوب یدلوا هفیلخ هرزوا قیاس |

 | نکدا ملکتمو ملاعو بیهمو لقاعو مو یه یدلوا عقاو تکرح هللقالوا
  ۱ربکتمو لئام هبرطو وهل ن وجا تارک اناسبحا  Gal (lbsهغروب یهاک

Jerks هلا یاو قواو رلادج و رل جات نیلا هک وا هدکدنب ST پوش هراراج | 

  ۱بواوا یداحا كلوب عضووب بوب روب ( tileكنب رهم یدلاغوج تباغ حالس

۱ 
۱ 

eeهللا  ‘aahتودارا ییهدحالمو هقدانز هلینیص و یرد ىدا * نمود هب ویسوم  

 نرمضح هدهش de هدقدلوا dn ab هک رد ورم 5 یدرد-تالسف ی داوب |

 طض ید ییدکم بودا تفالخ یاوعد نداسلا نژ ماها ن نیسح

seul |كنج هلکنا یسهفاط سابع لآ نالوا  galندب اوتو كنا  

ly |راشاب كن هتک  oy SGبونا هدن راکدروتک هب یداه  Jabsیدسک  
 بوشاوب هب یدهم امدعم تح بولوا ندایند رداون هدل اکره نیسح روبماریز
 ES و AY نورب نددح یدوا بویلشغاب یرواف De قرف اکا Fo یدهم ۱

duly! ۱هدنسهقرا هدکږ ټک ههن دم ب ودنا قدصت هدنرهسش دادغب نس هلج  

 یتراق هک ردوب لاوقا نالوا هدننافو SAS كنیداه (تافو) یدیغو یکلموک

otal ۱بوقیچ نابجرب  Galهلا هفیطا بر, ندنرابحاصم دوخاب یدتنا تافو  
 هدنرکدشود هلب Geral هب cole ځد بحاصم بوت eel Ghost شعاق

OK, |بوئالبص بوربک هنرید كناسوم شماق  sh!رایدلوا لاله ځد  
 ینوراه یردارب ودنک aged Opal هناغوا نالوا هدنشاب نوا یفالخ دوخا

JSنالوا یسهدلاو ید كن_سکیا نیفلوا هدنکر اد كسعیا  ypeنولاخ  | 
 lal روما عج نوئاخ هروب نم دوخا * Gord رهز Ugh a یداسه
 Nee ضرع هلبا هطساو بوراو نایعاور اکا هثسنوبق ییارمس بوش راق مکحم
 هنس ەدلاو بودا عنم Gris تمز الم ب وئجا هصوص> ول یداه ئدراردنا

 جمربک | مررواینن وب كلا هسزولک ځدولناودرپ هکوبق كنسرک ۱ بوبقاق د
CL!قج 4 وقوا  Clase?وج  oyهدانز هدکد ند ردیعوب كیبس كج  a 

 هنس هدلاو یداه هدعب بودیک بوقلاق هبضغ تباغ ندنناب یلغوا ose ب ونجا

( 34) ) 



  Eoهد ¥

 بولکود GH كباک بورید ,aS بوتل ههش یخدوا بوردنوک ماعطولرهز
 ,weigh ancl sda ین یداه هدابشا لوا یدلغاب نیک wb 5 ید نوتاخ

 هدنرلف دضاب هنفارظاو بوتروا هلا هک اف نی 59 تواک هلب Ja راج یمهدلاو هدقدناب

 * یدشاتافو ead هعج !oly عب ر شع زوب لاح لک ی لع بولتوط ییسفن

 | نومألا هللادبع یلغوا كنوراه نالوا یردارب هک لوا بولاق ییغوا رفن یدب
 نامه هلا تقال ندم !ou لس لا 2k یر تده كنداه ی دغوط

deyیدبا یآ چوا  (لصف Gokنی دشزا نوراه لاوحارد  a2یدهلا ) 
 یر یردپ هدزکس قرف زوب بواوا رفهجوبا یک دیشر ی نوراه یععا
 ۱ نارّرم> یسهدلاو كن سکيا هل satel یسوه ںوغوط SIT هدنرهش

 | شب نوآ ردهب راجر هلهاک هرعاشو هلقاعو alle هدشاغ نکلردهب راج دلو ما ولدا
 | GAGE GIA هدننافو یردارب یدردتا ارع an رارف اک مور اک ا یرد نکیا هدئشاب

 اکا حد نی روما عسیجو ری زو یہ Sty نب دلاخ نب ot بولوا هفیلخ ہرزوا
 لزوک وارکب قا دیشر هکردب وره (وا بفاثمو هیلحرد هدناف) gael ضنوفت

gyتا ذئلب  eoتماسج لهاو مسوو  Gr!تعکر رو دهکر هو نوکر ه  

w ghd SLEندنلام ودنک نوکر هو  job iهک ا كس  thes)ردنا  ga! 

 تبا قرص ® رردزآ هدناهج ناسا ثکم * رردزارد لما ae (هررح)
  مح dey LAS lat gan (Hi) هتامادن نسهیسود هکات * هنامعم یکتاقوا

 | هدا ه هکم ند هنده هرکرب بودپا ازغزکس & زوفط هل بودبا UF لیریو
 | یرکف باص یار رفاویدوج pl bad Jel Jae لماک یلقع (nyt) یدب روب
 یعرشعفان هقلخ مفاد یرش تبان یعرف تباث یدهع eel Ley یلوق بقا
 هدیج فاصوا عج لصاطاو (رتن) !ct هاج le اش یعاس ane یعار

 رلنا پولوا یزاهب راج nm بولوا Lis لولم لجاو اتمه ی هد هدندنسپ قالخاو

 Holm روما عیادب و قبح هلبا امدنو افرظو ارعشو العو یترشعو شبع هل
 (Lal هداشهو دوج ر alice acl وا joe تانک Betting یاصوا دهن و

 باوباو ینغو Sat یرقحا یادک ی تک یاطع نیفلوا هدابز ندیط Ale هداطعو
blلوب ها ةعفدبودبا یتفتسم نالتلود  antینزج هناسحا  alesیدرارا  * 

 كن وئرغ دوڅ ناطلسو كلوب هدناجرد یلاع نیطالس تاناکحو هدنارتضاحم بک
 ی را ی را و سی e مس ار اه اس i جت ست توام راس BPX ن دعوت ره ob 5 ندش ,sh نیمدعتم So سا

 | هنا امادنو افرطو لام هتشون و شصهدنن:طاتس لئاوا * ردراو یتا اکب>و
 یه هست و و هو هو و توت سرو توس سا ۳-۳ حساس
3 
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 هحالص ies نولوا لفتشم ash abl یکمرب رفعج نالوا یرب زو اصوصخ

 یراسغاد نب رکج هلتءادنو هب وئرانو یدراغا هعفدک ۲ نب راهاکبودیا هحوت
 Shem نیا لماک ظسءاوو alc نب لیصف بودا تباعر تاغ یشاشمو الع

 wage لیصفن یتالماعمو تالاکم نالوا عسغاو !dhl Jase یحدواناد لولهب و
Spang sly SUB Eloi parleلها  SL SMHرش ءارجاو  JF glare 

 توکو دوص هل را هللا هدکد تبا تفایض یباعا رب ندالع ءامظع یدبا یعاسو
 چوآ هلا ځو نزح لاک هدکد با تافو یرلترمضع> كرابلا oly بول ۲ نساهدربخ
 ةثئرابز Blea LI | * یدزردبا تب زعت بواک قلخ بوروتوا هبازع نوک

colیدرلغا بوروتواهدنراناب بوراو  Hyهد هنده هلن رالغوا نیفلوا الو ړع  
 bee یمارزو Fog * رلیدوق وا فیرمش ثید> بوراو هش وا كلام ماما
 یک نالوا اته یب و je» é3 afb اسد رداوت هداشااو قراعمو رعشو اک ذواھ “و

 قفموروبزلا ىع نب رفعج هدعب روب Stl ىح نب لصف هدعبكمرب نب دلاخ نا

 یسهلوعم یدات-او د ماما هدکد دسا تافولواو فو وبا ماما یناض#لا یصاقو

 یجاحو دج نب سابع یعدنو هصفح ییا نب «oly یرعاشو !gee یحاصء

 IGP یسج ید ینوناخو !(Sool eal یسهدنناوخو عب لا نب لضف
 سنه ههاشدار رب هدادند OIA هرکصو eae ندنا ییعج رالماک هلو ههو تولوا

Adco gals!(هدناف)  Styهدرا یرب یربیجوا یدیاراو یدالوایکبانوا  
 قیس دجا لدیشرهد هیکمتاحوتف * رلبدنا متعه و نوم امو نیما هکر ایدلوا هفیاخ

 نالوا هدناربتعم ضب * یدشلوا بطق هدننامز بولوا یلغوا dey Ploy وادآ

Closراج هلءاحرب دیشر هکر دوب یلاججا  Godیرغرب ندنفوخ هدب ز ینوتاخ  
 یرولف كب ها هه راجوبد نسهر_ واکا یماخوبهسرغوط غوا تو ردن وک هرهش
 بوب وق دجا یلدا بودیشیا دیشر بو رغوط هب راج بور, و لز وتو یذرب رکد
 ادسخ تدابعو اند كر gal عادو دنس ہدلاو تولا ge 0S دوب نالغوا

 دع) ot هل دامع هرزوا تعانفو دهزو رەد نودیک an رغ راند نوهگمتیا

 نامز HALE یتوب بورب ویزوب لوا ey DIAM هدقدلوا بب رق یتوم نامز
 بولد نسهبد ید یغافو هرزوا لاح وبشا منب بوری و !edna J نوراه نالوا
 بولک هدادفب ?yet یکودبا یلغوا كدیشر ینو Fo aL Syl Gael تبصو

 بویلغا رازرازوبد ral gl ےب وا هدقدلاربخ ale نوروکد يشر هدکدرب و یمناخ
cleضعب ها یدو ه هنسکوا  Jarsیدلاق هدد دش نزح دشر بویلشغاب  
 و مو ی و a سم ee مس حس ج

) gly ( 
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gi) |و  paleشع زو (وا تفالغ نامزرد  allهدنسهئس  oFهنلادبع ن  

 دبشر بوترا یتکوش بودبا تفالخیاوعد هدلید تبالو نیس> مامانب نسح نیا
 ل اص م بورذنوک هلبارکسع wlio یپ یکعربلا یبح نب لضف +a رزوا كلا

 الوا doh ز (Brag بوشلوب ,دیشر نولک ab راتخا ودنک ىح هدر لک دتا

 هدننات قتزا هدرب ناسکس * یدشبا تافو هدنا بودبا سبح eset بودبا تبار
 مور هدیکیا نانایکس. * Galle? ge ەعلق .def 1 راک لد یفاصةص

 نیهلالنه ینهدلاو نوکج لیم pe مق هن زوک كايطذطسق یرلهاشداب یرارفاک
 alc زرخ هفباط هک یارتا er ig هدحوا ناسکس # رل بدت هاشداب هرب

 رو چر ابدتباریساو aol ob 5 ندکس ز زو usb هش رهش (aims رد رب یم

 هه ob ناس کد. * .یندشفالوا el aces > ala, ab وب وریتدمالسا ند

 یعدقراب نالوا هدننهلّمم یبوبتو یمدنویرب زو دیشر نوجا صوصخ ر جات
 نوراهنب لوس. oy بوقیینیرلیارس بودیا لنق هلیهباوت هلجج یب Sey رفهج
 نالوا هد غیغالسا کالا و یدلشغا اکا نلام هلج ,daar yl زو یو

 نصف یردارب لرقعج بوو دا نارب و GAL بز آن Md كن هکمارب راس
 Jb یکیدتناتافو یدتناتافو هدنا ی : نودنآ سبح هدنرهش هقز gle یردب و

 لّرع یخد یی OP مور راس ناسکس هنر * یدتبا تافو Fo دیشر
 روفکت رویم لیبوب He رلیدتا هاشداپ یروفکت ی رلکدید روغقت راب رع بودیا

tileمورلاتالمروففت نم * بوژابونکم هلنومض وببوزوب یعدق ص نالوا هل  
 ,Sahl خر ماعم كتماقا Ls تناك قبلا ةكلملا ناف دعب اما برعلا Elle نوراه ىلا

 نهتجو ءاسلا فمضل كاذو الاجا اهلاومانم CL تلم Gaal ماقم سفت
 * كئيب و انس فسااف Wy اهلاومانم تالق لصام ددراف GET oT اذاف

 یرلبحاصم بولک aed تباق هدقدوقوا ید دیشر بوردنوک بوتکموید
 نوراه هدفدلوا هدربح بولاق ناربح هدکر ادتو باوجر زو نولغاط ندنرلفوخ
 2988 ىلا نیءولارمما نوراهنم م>را نجرا هللا (aut هندرآ | نوتکم لاغلاق

 نوید aac LLY Ap) تاوطاو ٠ هرفاکلا aus تارا 3 رو مو را باک

 هلقره بوعیج هرفس رک نوکوا نامه ندنبضغ لاک بوردنوک بوزاب
 pe هدقدلواروصتمو بلاغ دیشر بولوا e هلهوررافک بوراو هنرهش
 هثهاکتشنوئوددیشر بولوا (am كمر و جار < یلکلس Page لدروک

 كنب ررمسا ناسم هلج نالوا mir مود راذک تزول ناسکس یدو یدلک
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 بوذیا EF تاذلپ ینرهش هلقره دبشر هدناسفطزو, رابدتنادازآ بول آ نب راب |
 حف ینرهش هب وقلفو هبلافص یررادرس ضهب بودبارشن یترکسع همور تبالو
 pooh رفاک كيب قلانوا بوة بوقاب Ber ید الو سربق "هرب رج بودا
 دینیظ؛ط ق نیفلوا مور رافک نیطالس KH ندعدق هکردیو ره * راید شبا
 بودا تاذلاب دیشر یترهش یروکنا یراکد د هب رو نالوا وب ندنرهش
 جارخ اکو ب نیفلاغوچ تاحوتف هدنتفالخ نامز یدتاربسا sale aah یرهش
 شعرمو هصیصمو سوسرطو هلدآو هدنلوب Kay یدلاقییالورفاک كدمر و

oa Nyز یتوتاخ بور دباب راتاخو رادکرب  Soodندفانوفیوایکیاهنب رهش همرکم  
Sepp ryنوعگروتکوصراقا بو ردزاق راغل بور دسکزاشاط مکحت  

 مامان نیک اتافو ody هدکدلک هنافرع بودباج رخ راب رولف كی زوب of هجن
salleهلوقموا هدرفرب یه و ربندمدآرود #  ce jlهدعب و ردشمالوا رمسم  Fo 

 هامو رهم یسهع رک نارففلاو جرا هيلع ناخ ols ناطلس glee JT نيطالس

 بودیا ?CAS یرولفكي زو, هجن بودبا ALT هلیننواعم یردپ ناطلس
 IS ندیاتافو هدشامز كدیشر ( هدناف ) یدلکوصرقا ندنتلارب a رهش هکم
 رعمرددعسی ثيل ماماو هندمرد كالامماما * رونلوارک د هکر درلنوب ىرغواملع

 | ةناوعوباو عماجا مرم نح ونو یفاش ماما داتسادلاخی مسافوفسو, ویا ماماو
 GAN قاح اواو GA دعس نب میهاراو ےظعا مامانب داج ماماو یرکشیلا
 هک هپوبس ماماو یرقلا عاو ینوکلادساو یعفاش داتسا otal ميهاراو
 MS ماماو كرابلا نب هللادبع ماماو یدیاهدنشاب زونوا ردربنق نب ناغعنب ورع یم ا |
 | *بولوا See دیشر بودباتافو هدنرهش یرهدمج هدنوکر  ینیکیاوب oF ماماو ۱
 BF ماما * یدد * یراوصلاو هقفلا تئفد * دوخا * INS معلا تافد |

 NBs رهشمنیلعو cal یسهجاوخ یلغوا GL Shall یضاقو یستفم
 ella poms رعاشلا ناو og ظعاولا امسا ناو ضابعنب لیضف ترضحو |

 PAM فئحا نإ سابعو یوحهلا سنوب و ىلولا ةعيب رنب یسومو مظاکلا یسوم |
 ناسارخ ,GY دیشر هدحواناسهطزو هکر د و رھ ) تافو ( را دهن یدو

 هعقاورب a هتسخ هنن رهش سوط نودیک هکغا ازغ دوخاب هکمر وک نلاوحا ۱
 مخ هرکر هدنګا نوراو <a رژوا ab lace یسودنک بور دزاق ینربق نیکمروک |

 دوو ورق هدیواا هدهرخ الایداج age otal تویقوا ناف ee نارق 7

sb aslیدتباتافو, هدنشابیدب ق  DEقتفالخ تدم بولبف لاصیلغوا  
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any هکر دروک ذه هدافلمنا خیرات ( تاغلخ ) یدبایآ نګ یکیاو Je چوا eX 
2X هګددع gis هکیدنل وب یرولفددعكب زو هرک ك هدئس هلن ن تافولا 

 نالکن درمصم هنانکلا هک رولوا ردق یددع یرولف كل وب كس شب ندکوبرب یی

 نخرصع قالب زویکیا هعباسح داد نج  eddیخد ردقوارب یراهب بولواردق

 راو عاتمو بابسسا عاوناو راوطو فو شاةو رهاوج  ( orlتم" ( طن
Hable نوحابن د كالم * رک ه درک یدرگنوک اشاره * ریکه دروخ pal paleo 

  omeنوراهن نیما لاو>ارد سدایسس لضف ( * رک هدروآ تسدب بردو

  gilat tl (ajهد ز یسهدااو ید ا نیما  riیو یردب نوع رظاخ ك

 نو-اقلوا هفیلخمدقم ندندالوا هلج  Jyنیکمدنادهع  (Slogهدک دلک یربخ
A) تفرعلهاو تعاق دنلب تروص وخ هدتاغ وارکب قآ یدنلوا تدب هتفالخ 
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 نالسرارب هلبغو مو بولوا role, eg Ary رهام رعاشو حجو ملام

ee Gra! fsیس  wiلهاو تسود ناوجتباقو ربذبتلهاو فرمهو  
 ee Gl هداه یلامها هدتنطلس رومارییدت بواوا هلا Ose ا:اد نیغلوا ترشع

cmكنتفالخ  ST emوا ناکوحو یوک  adeleافلخ  dal aaنادیمر  

 gles كوللا لخ ( یظن ) هدقدناوا تحصن هب ودنک نامز دعب یدردبا

 de یدر و باوجود # حاللاو clk # مت Cte» sl * حالسلاو فیساا

 ینداندنسانه«لاک یدروئلواداناعم هد هبطخ ییسکیا هللا نومأم یردارب هدکنلام
alyرل ۲ واف كد هی هلا  Oak Fl,رڪ  aNناسعطز وب یدر ونک ناو و فعضه  

 یفیدلوا فرمقتم وربندننامز یردپ یبساق یردارب كج وک ندودنک نیما هدنرد

 یددارنالوا یک اح نانسارخ تبالو «دکدتا لرع ندنکلک اح هر زج تیالو

 ندرلهبطخیتمان كنومأم هدشبناسفط (تداهش ٤ صف ) یدنجنا SF هنیما نوم

 قطانیبقل بودیادا قلغوا وادآ یموم هدنشا شب كنودنک ae ر كلاو طاعسا

 هللادبع تب , كلا alae یتفالخ هنب ر, وذنک نوراهیردپامدع» بوب وق قاب
 هنا كنهمک بور دزاب هما دهع نودیا Gund atthe مساق قب ر كناو هلومأم
 ely نومأم توردنوک <p نوا دمت gules ghege نیما یدا شردصآ

 نییعن alge قب رپ ودنک بويل هراپ بودروتک ن دهکم garbage نیما هدقدلوا
 Be نیسحنب رهاط یک اح یرهدمگ gud b نومأم Geil یخد نومأم

 دنوائو نادبه ینوراهنب یشیعنب Jo نیما هدشب ناسقط بوریدتنا تعیبهنومأ
 | رفن كيبقرفو تکوبشو تفب زلاک بودا Fle هلابج دالب راسو نانهفصاو خو

 ا چیر ےس دک س ےک
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  Senهلا  i gleرزوا  aكبترد نا یرهاط جد نومأم بوردنوک

 تودازاغوب یلع  colهدنراکدرب ورخ هنيا نماز هنا كل رکسعیوردنوک هناسارخ

 یکیا نالغوا نالف یب وق بولوا هرزوا قمهلوآ قلاب  Hhیخدرب نب یدنو-ط

 زکسع رفاظ رهاط ods ناسعط بوئلوا تعیب هنوهأم هد poy قارع كلام و
abl alyبولک هدادغب  cet!هرهش بودیا هرمهاشیا شی نوا  dacs?راشاط  

 نیکعا وها و (wa او ,pas owl ول وهس بح-اصنیما * یدل وا مدعنم یاب 3

 PRB ر زو بوناشوب هنب رخ بواوا نادرکر س رهش لهاو Oe یسارما
 بودا ر وهطو رودص روما بئارغ cls هب دوطع لیصافت wre pole تدم

 abl رهفو ربج رهاط هدنل وا نکس ناسعط بوشرافهن رکسع نومأم نایسابع رکا

 Cate بوتیچ هرو صنم شدم ندیارس یعباوتو یسهدلاوو نیما بو ریک هرهش
 سب> بولتوط هدءب بونکو دید یسربخذ بویلقاط یرراکنهدخو یرکسع
 ,دسعب بوااچ AE نیما بواب ردنوکم دآ جاقر ندم ,alle aah“ بوئلوا
 توردنوک هنومأم رهاط هدعد بوصا هدنسهعلق alas cob بویلزاغوب ندنس هتک آ

 نکیدهرونک اکب نوح بوتوط یدرید Saal لتق نوح هدکد روک ینا نومأم

 ( تاقرفتم ) ید تا تافو لیلذوربتحو روخ بودیادریناو Gael هرهاط ود
 هدنشاب نکس یرکیاب Ga 2X هدنهرگرکس ناسهطزوب هدولناموب هکر دب ورم

 بولو لاک ام See srl sl زوط لی ترد یفالخ تدمو یدلوا دیهش نکی
 یدپما ندودنک هد هرصاح یا هیسابع كولم لک | هدا ز هدکعد هغیلب رامشا
 لک# ردقلانع رفلا نا * رذطقحدق سفناب ( (le یدید یرعشوپ هدکدسک

 ,rig صفی * نامزلاوفص فشنرب نم * رطخ font و * GEL "یر
 نب راهانک ك نیما یلاعن هللا هکمردااجر هکر دب و رم vce yy دجاماما ( رن )
 ليوم نالوا بهاذ ahs تیقولخ هلا ناطیش یاوغا ندالع *رمزارب زەدباوفع

 نسشعارید ردقولخم نآرق انزدلوفریاک |نیما هدکدرب و مالس بولک نوکرب یلعنیا

a = =س  
we ae (۰ ۳ س 

Case) 

yd pdt gh |هدعب  dripردمزاع هکلوش ( هررح ) یدلوامدان هنکودتا  

dass /یر * ردعزام  pityیرکف تشفام * ردمزالاو ا  RR Ayeاط> اپ *  

 هطم# < !we فو مظع ڻا gl داده: لها هک ردب و سه # هدهدرب همانا

wattكدادغد رهشنالوا دام! تاذ مرادوس  git ue"نس>و مدھم  

 ظعاماما نب داج نب لیععاماما یتاصقلا cols كنيماو یدید یدش نضرعوبد



 س س ی - و او و و تا یراحی و ست یر و اس سد
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 رد مغو Us رها شيم ندا تافو هدستفالخ نامزو Gal هعاس»*ن د هدب

 یلوبعمدب مك هدا ن مهار هک = قیفشو رذنم * روللوا رک ذ هک ردرلنوب

oly calواسم  pall aنداساع رابک هکر  Mansy Galنب  SPS 
 كلام مامادرک اش بهو نب هللادبعو رعاشلا rly gly ردب رپ ندهعبسس هارق
 Gal رلد spas یدو مظعا ماما ماما د EE ش حار 1ا نب عیکو و ی all سر و و

 gt alas ی سا ( دیشرا is نان تن ومأم لاوحا رد عباس لصف )

 هد والا عجز اک زون ی دا هب راج دلو ما م یس cally تول وا نومأم

 هکرد ور ( بقاسنمو ale yoo داف ) یدغوط هک یتیدلوا هفیلخ یردپ
 رسو نوزوا ولز وک یریا نیش یراسص تروص بوخ ولیوب هتروا
 ails ردش oul قآ ید یدناراو كب ac el& gl, JT راط وللاف ص

 هدنکل هزات يدبا یراص یک شلروس نارفع ز یرافوبط hell یکنایلاسمت
ude asloرع راعشاو 2 راوو وو تغلو هعفو  doینآرقنوش بواوا رهام هد  

Liamو هفسالف مولع هدک دون ودیا  Gaile aL S>رهام هداز جد هدنا  

 اصوص> !wg ذساو داعتعا ود ردفواع نارق هکیدراو هر هب عرب هدقدلوا

endsراشخا نبهذم هعینش  OSEءاعءامظع  Jalتناهاو افج ےظع هداب زهتنس  

 لضفو Sieg لدعو By مزعو حو لع هسلوا یرهثسوبردسشعا
 لضفا هدتناصارمبدنو اکذو توا »و تحاصفو تعاجصو تباهمو هدلذب و
 ءافلخو * یدنازاج كعد سان فباوط كولم لکا هکلب سان, لآ ءافلخ

 رلشعد gal abl دضنعم یسهعاخ نومأم یسهطساو حافس یسهحاف لنهیسابع
 oe كښ رهم یدبا لس ope یسهلوعمو لد ی هدوفعو عضاوتو be لاک

 هنا go نوا eal» ABs وک a! Gal atlas Uw dae * جد

 هدنطاع» ینوک م ارب رپ یدردبا هیهقف لاسم هلحابم هلبا tlle ینوک یلاص بوقیچ
 etl ناب نراضمو مفاش كن ر ره بولوا دوج وم ماعط وئرد زویچوا

 یلاع كلام dbs) pot نسح رایدلاق نارب> dk gle هتس هطاحا 1999 اع اک |

 ندنرهش هی رفا هدب رغم بواوب تکو شو توف ینطاس نیکغا رسو طرض

 یراس Sly یراج یمکح كدهدنسرادو pil ءاروامو هناسارخ تالا یاصقا
 نوجا طبض IJ eel بواوا SL FT تااغو رهام هدو رع یدبا

 فود مرک ناشتو (وا تفالطیادنود قو اب ی
oO هدک دلک هدادغد gly) Gee ol gH و ر مدکیاک GA las | 
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Jeراتالو نع و زا->و سراوو قارع  cL. anyهدنامز نومأم یدستیا  

 me نس> ماما ت pam ی مهاربا 5 لیععسا 5 مهاربا Uae LELb وبا

 ن یون مهاربا هدزویکیا یدتا تافو !ake! ws تک ویشو توقو روهط

 4 لو aud slg تواو ایلوتسسم Hoy < تالو بودا ز وهط یولعلا ر 2<

 وشا * را دوق (a وید با صڈ ی ic” J رازح نوهکیدتنا رسا ید یرهمنو بودا |

 بودن عجب دوخان ogy tle seit سابع لآ doa ن ومأم هد هک رابم هنس

 ندسسوح هفاسط هدرب زویکنا (Aisle سفن كب جوا زوئوا یشددو تاکرا
 "هوردو حورخو روهط هدناکا رذآ oe el یر bb هرزوا ید نيمل لد

ar |زویچوا ندم بد ةفناط بودبا ج ورع هدا فو  Ieبودا عج هنک  SE 

 نومأم ole g ھن # یدن Jol لتق هدنند ال ail eee بوز ,aul لو هل

 | ندنراچاو صعق یراماما یکیانواو جارخا نددهع Gy 505 ےساق یردارب
Jeلو ییاضرلا  css Sr wy! Ageهرلت الو < بو دا كرس هد هبطح و  

 4; ینعراص هايس نالوا ساسع Jt هءدق تراس بو ردنوک JI هدنوععءوب

 got توئجاهنومأم سابع لآ عیج هدک دتا =P هوا go لش بو دب دیا

 كنوب هدنمرح یکیا زویکبا بوغارب So Go قاخ ,Mi میس هفیلخ یزومأم
 شاک ماش هدشاغ L258 كرابم یتبعل wl Gan 4 یدهلا ن ,eal | یردارب

 رکسع Kim هاکنا نومأم یدلا eed le برع هایت یسهدلاو ابلاغ خد
 ھه راتنالو مت قارع نومأم هرکصادناب راع هح جانستح ded بوردنوک
 نکردیا لدغ هدنحا ماج له س نب 23$ یر زو هدنرهش سخرس بودیک

 نولوب یرلنا نوک نکیاراشع | رارذ !wg لو بوشوا au ترد an رزوا

 ۱ توالحاکن deed, oe a ناروت نوع هدهرول ص ااا یدتا صاصد

 ماما هدجوا زویکیا بو دنا حاکن ,abe ماما ترضح ید ,SAAS بویلوا عج
 هدکد تا مالعا هلبا بوتکم هدادغب لها نومأم بودا تافو ale هدسوط اضر

wale Flبودا علخ یگداربا یرلکدتا تع و  ealرک ید  Grad * 

 | بودا كالهایراهنسک هجن بولوا هلزز مظع د هنوک شع هدناسارخ هچدنس وشا

 دتا وفع هدعب بودبا سح بولوپ !AL هدنوا زویکیآ یدیک Sal من

) ayy ) 
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 ably‘ * یدلوا كلام هب وک رر نالا دغاکره بوحاص هنتسوا كنوکی وک بوژاب
 ندفصودح هذا یزاهج dys Ash یروفاک ”as مظعرب نامطب قرف هدفافز

 زویکیانیفلوا یعیشنومأم * gal زجاع ندنابب TLL عب رمم باتکو زواج
 هللا لوسر ras قلا لصفا oly pH glee رک ذ نع ةمذلا تئرب * هدر نوا

 هدیکبا نوا یدردتا ادن هدکلاع go * بلاط یا نب ا لسو هيلع هللا لص
 قلخ de هدک دردتبا ادن go ردلصفا ند رو ,Soy یا لعو ردقولع ناز 3

 * یدتا تغارف ندراهطا ییاشمو ندنفوخ یروهط هنتف هدرهش ب ونجا

 هدتلا نوا بوراو دهان هرکص بولا دعاو يا بوراو هنارغ (Ang هدشل نوا

 نالوا Lis زوهُشس» هد ae ردشهراووب ادعا هریه» ندذیس Le یاعلح بودا

 . بویمهدیا عنم GE وبد رداکد نکم بویلیدقمقیب یتب رپ UE میظع مان مارها
 51 Sey هک ورجر diary تودو (oe رازهبودا فرە مظع الا

 tay شازاب هدعدق نامز هلا نوتا ردو ul فرص Yu ہد ګا 98

wy 9)تعارف توشك, ندیما نغم وقوا  pa aM, watہد  Lateهدن رس  

 هنناکم fae ندنسامس 0 <p هدنسوشراو pa یسا ییسایع لب ot نالوا

 Ol رهدرکسنوا روي ها (asks ac) یدراو هماش an هلی كب نوا توریدتا لفن

 قاحا یتلدوق la اق هددادعد بودا فیلکت هرازاپسه یعد 49 =l طع

ue acl aN)نس هلج هدامتعا وب بودا عج  poروما ںوردنوک ربح ولد هلا  

 هلا دش و د3 نغلوا مدق {cul انطاب و ار | alb لک ۶ 5 en هلا نیا

algalهلا هر هع و هللاةمكڪ لوصولا لق نوای ناو  lols, ren. ek,ید  

 كنآ رق کتری ورا ناو كتنس لها tle رک هلوا مولعمالوا ox) اف)

 ینالک و فورح (.old تاک كس re caso? dum ول رد لک نالوا یسانعم

 قاتا قافآ elke متیج aS و دنا قوا هلج یاوصاو ظافلا ناشوا تئارقو

 * ردشلوا ناب هدنراباک دناقع بولوا جاتع هلیصف یلک صوصخوب ردراشعا

Aso 9 hE ‘eye 3 Ltوخاف هح ۶  odule)لولم ادتا نکل یدلوا علاش  

 یو الت س لدعجو مهرد ن دءج یداتسا دراج ناور نالوا یرخآ كن هیعا یب

ET ۱سس سس سس سس سست ی  

 jie دناهاش هراد ك ك 9 E ۳۷ و كنومأم curly كن ردب كزاروت

we! ia “lat ۱ناق  ea)ىدا اراد وک ید لھ س ن اا نالوا  Jct 
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 | تاروت دنع دیبا یدشعا ذخا ندیدوهب مصعا ندسل یسر یخدوا ندنولاط
 ندلاخ یکب طساو یدشعا ره“ د هلوسر نرمضح تولد ر دق ول da رمت

 یرات pam مظعا ماما رددوا J جد مھج تودنا لس یدهح هللا دع

 مولع هک ردب ورع (تاقرفتم) ردشعد ردرفاک مه> بودنا ie ےظع هلعهج

 نویدتاهجرت 435 تودروتک ادتا ندرمق oy“ زج ,Jy git دوس الو

 ail رسهانرد وب !ob ندسلطا قآ ادتا ییسسوتروا كن ومطعم ,GS ردنؤمأم

 ساظا یراصنیکتکبسن دوج ناطلس هرکر هدقلارا یدلوا ولت روا gl كلد هننامز

 نیتساب رلاوذنالوارهام هدسولعر اسو موم مولع یسارزو هد هفرفتتاقواردشع روا

 یرلیضاقو یدبا رابریغو دلاخ یبا نی دجاو لمسن نسحو لهسنب لطف
pusoیبحاصمویلوبعم هدناغ ی رو مبواوا مکان یح و دیلولانب  

Galمهتمم یردارپ نوکر بواوا نوربب ن ددح یسانهم كنومأم هکر دب و رم *  

 نوتلا كم زوب هرک 2h day بویل-ثغاب نونلا كس زوب Soak So هراکب
inal g|هتک و مداو هدا د اطع ردقو وربندهدآ رود  Jlردتمالوا عماس  

 (هدناف)یدرواک هنب زخنوتلا كس زوب هرک زوتوا لب P52 party كلوب و
 هک gale ماماو هثیعن نایفس * یریغوالع قارمشا ندا تافو,هدشنامز كلوب

 دیهوردحاتع !duos’ gil» wt تاقو 02 par ردد سد ردا ae یعسا

 PN مسیطهوباو ركب نب سنوب و ناطقلا دیعس نب یح و GAGES نجرا
 رجوباوتارفن قاحءاو رشا نب قاحصاویرک فور es مطعا ماها درک اش

 ماسسا نب داجو مظعا ماما درک اش دانزن نحو یکلام بهشاو یوغللا
 3 حشو سقن یزاغو یساسیطاا دوادوباو Ly د زو هدابع ن حودو

 | برطقو نارهم ن Rudy ىوعأا ءارفو ىضرلا ىلع ماماو ىنارادلا نالوا

 هسفن ثسو یوها لی نب مصنو ینثلان روم” و هدیبعوباو یدقاوو ىوحلا
 BA نوع" و نوراهنید زب و رد داتسا Sigel Sf ید ز وىوعلا ماسهو

 دن زب واو نوشحامی یاللادمعو مجدامواو رعاشلا ةيهاتعاا gly قازرلا دعو

 هکردب ”If (تافو) ید !jas دو هی رعلا مولعلا مش یعععاماماویوحلا

 مک هاک ان نکیا هدنشاب Kaw قرة هدنبجر نوا زویکیا نکبا هدمور راد نومأم

م محرا SL لوزال نماد * تولقان راشت 1 هدنفارطا بویشوا بول ېد
 ۱ لاز دقن

 ( هکلم )

— 

cer ۱ناوفص 5  elن ناب ادع هک یدشعا رودص ندرانوع)ء  blacدوا  

| 
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KL |هنرهش سوطرط هدک دا تافو رەد *  shallتد «بونلوا نفدهدنا  
 نماث لصف) یدیاشلوا یدالوا شنوا هلج یدبا یآیتلا لییرکب یفالخ
 ES ی دا لا ےھت یل دع el (دیشراا نوراه ن ath poise لاوحارد

 ههللا هل یقلادستا نداسفاخ یدیاهب راج دلوما یسهدلاو بولوا قاصاوبا |
 هدزکسشغ زوبارب ز یدررید نم اکو هک ردب ورم (هدناف) 529( نالوا فاضء |
 یجنزکشو بوخوط هدنابعش نالواییآ یبجتزرکس they وب رم نسو هدناسکسزوپاب |

 كن هیسابع ءافلخو یلغوا %2 كنوراه یردپ و پولوا سابع ترض>یردب
 نکس یفالخ تدمو واوا هفیلخ ءدابجر زکسنوا زویکیاو بؤلوا یسجزکس

Seانب هماقزکسو محزکسو بولوالب زک-سقرق یر تدمو نوک کس یآرکس  

 ناتسس shee یهاشداپ هلاغرف یهاشداب EAH یهاشداپ باسیتشا یهاشداپ
 یلغوا نکس هدک دنا تافوو یدا یهاشداپ لباک یهاشداب aie یهاشداپ

 ددع كي Say یس هجا ولکدوارب و یني رولف De زوب هرک ناسکسو یزفزکسو

dleهیچ تاقافنا ناسناوا رک ذوب بولاق یرتاق ردفواو یسود ردقواو یسه  
 تباهمو تمه هکر دب ورس ( وا بلاثمو بقاتم رد هدناف) ردندایند روما بئارغ

 هر هنسک GAS Sead sr بولوا yore تعاج"و توق تحاصفو تکوش
 یسوزاب بوصاب SF هلیفمراپ یتسهکسكنونلاو !sri راک شید بودرصیا هلتوق

Goh»و  olenینلرغآ  Jameییاو یدرروب رب مدآجاقرب بوروتوک  
 | یسهسلق ,Golan هبند,توف یدرزا SE بوقیص ,il, Hal هلیفهراب
 ناوجو لماک jel a یدبا نوفا نددع pola راهطاد اومو نورب نددح

 BBY elas قالخالا ع رک بولوا تیسورف تعنص Sieger pnts لهاو تسود

 بویلوا ماعردقیزردار نکل بولوار دمو لءاک لفاعورب و ably دوج بحاص
otهلتفاضا  Jolبوروک یردپ نغیدلوا یلیم نادنج هلعلیصح یدیشلاق  

 حرط ندرظنوبد ردلکد قبال هتفالخ بور دتا تغارف ندةموقوا بونا
 همان دهع هغلوا هقیل> هګ درا كن رب یرب یرالغوا ولدا عاقو نوه امو ڻيما تودنا

 inal AHL CONE هرکصادنومأم هنلاذمکح نکل بویمزاب %22 بور دزاب
 هو دم pat) دیسابع ءافلخو دادغبهیسابع <slal عیچیحد و یدل وااک ول تویلوا

 اداراامالا ail shy * هاسنم یط نا هرلادن رب ( ظن ) یدلوا ندنلسا یصتعم |



  Boeب, ~~

 dou دج اماما اه ذیهم تودیاربج هکعد ردقواسنآرق le sie هلتصو |

 تودروتکر, هل ادخ ديف هدادغن com Gr شعردتا س> هدنرهش هور نومأم

GO ZKلوبقم كعصنعدو نومأم یدنلوا سبح  re!عمان دواد یا ن  
 ندنقح بهذدمیماما بودا تح ها مم ماد Sarg لاضوب نلارتعم نکل لماکو

stle yeyهر  plageورترآدنب رب هگدنلوا 22  vehنواهنسس وا  
 مصتععود م رکود هللا كنک د كد هيچا لاله aa cg توللغاب هژدنن تزد

 الوا ees هداج sachs BS زویکیا بویقروق الصا ماما 535( 93
 فاما بودا al .هدکد کوس acon ید ماما نوت وش هللا فنع ةنعدفما

 دجاا پوعلاق Gay pom رهدیکیازه بواب روا كنک دزوفط 2S بوب روف

 اشش یتوطعا ) یخدوا بود den 998 So یدزدفولخت نآرق توط مزّوس
 eon نیغلوا یشعماما هدانئاوب توراو هلن ر an At دور بولد il) باک نه

 wos لک ail jas بوعاز بود هلیغابا قیفهورا توت !Aw یزو یا

 هوقالو لوحال ) ,دیجکیا 6 Ail aut ( هدب رضایا هک دیو ره * Hiss وو

 امالا انيصب نل لق ) هدي درد (قولخ رغ هلا مالك UL al ز دیه وا ( هلال

(Watsیروقچواكننوط بوبذ  otزوعجوانیعلواولغاب 24.9 نالوا  
 كلتا یا مهللا هللا نخ توص نکرولوا نرّوع فک نوشد یتوط « دقدلزق

Gall Deelتنک نا" شرعلا اله  odىلع یتا  igualهدکدیذ (ارتنس یلكنهن الف  

 * یدتنا روسهظ age تمارک هلب وب بوروط هل هح تردق ضح لويو د

 ندنییس بودبا لالح gaily نتمذ كمصتعم ةعدلروا اضعره هکر دب ورم
 نب راکدىد ردیع رغ یلغوا یس كلوسر ترضح aly هدنمايق موب هدقدلزوص

eelبرص بود  Dalیدرک اش كئيعفاش ماما یدلوا شربا مکح یرب ' 

 بولدرپ و هلنح نا هددادغب یول راو بور و ةیونموب ماما هدرصعردا an ر
 نرضح Roast هدنکا Kis odo 2 نیسبوبالعوا هدهکدر و توراو

 هلللقو مالسااهیلع )36 هللادص نا ىلا (ON ںوروکہ دمەعقاو یوسر
 (ةمايقلا ىلا الك كال هللاعفرمف هبجالف نآرقلا قلخ ىلا یعدنو yt كلا
 لاک دوا بوید نوسلوا هدژم اکس دجااب Sax ردنا مب ر * ریدر وب قيد

 هردم ah وتکم باوج بورپ و اکب بو راقیچ نکلموک یهدنسهقرا ندنرورس
oulیکلموک لوا ماما مزب  Be wglasخیوص  GAهک رد ورح *  

 بولبف هثسک یرادقم كب زوب هرک زوتوا oS GH هدک دنا تافو دجا ماما

 ) ندااحوا (
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 | ene ید وب بک هناعا بولا ۳ یدوم Ek , هک dle وا

 : هدنک دید Gab هناکخ هلن وروک هدن س هوا و نول Gy ندهاس (oes # eee کک

 | رظناف یهجو اذه دجااب لاق برات عن تلفق تب po دجااب لاق م یلرفغ)
 Jel * ٤ ردقو فب رش لاح یهز )0( =( Gro Cast را Das ادعف هلا

 لئام هے داعط ریڈ کت coe Si و ره (تاقرفنم ) یلوم جاد هرب هدأ رم دیدم

 ا برع دالوا افلخ راسو Gal pts ماعط کالبرواف كی نوکر ھ هدننخط» یولوا
 ۱ نیکعا لرم هلغج راراکتمدخ یجورا adit همت وام nae نکل توئاللوق

 شموکو نوتلآ تور دیکر اب دو سلطا تور دلا ا ?As یرت ندفارطا

 هدر اخ رهش بولوا at كب ڙکس نوا هاج یرالوق توداشوف رلقاشوف

 یآر نمرس el ogy 4b رهش مظعر (on وب تالنوک یکنا هدادغد هدنراق داوا

 abl‘ هدتشامز نومآم 63( زویکیا اشاتسو * وک اک ' yoslast بوی وق

 بودا جورخ هدناجماب رذآ رفاک مان مرح hb هرزوا نيد نیما كد رم ندسوح

aleزوبچواندلید  Deهنسک  aeرکی بودا  odyبودیا داسف عاونا  
roeهدشنامز  Ebbلتق بولتوط  gary!هدحوا رک, زویکیا *  NFموم مور  

Grille axe sieمصتع هدنراکدتا رشکو و میظع داسو رمساو دیهش  DA! 

 نالوا هرفکدالب ےظعا yan نوقان یرافک دالب بودیارفس ةمور abl رکتسع |

 شنل كیيزووا بودبامخ dl رهقو بج Spl anole بواک هنرهش یروکنا
 * یدلوا لصاح هعطع تونغ یودناربسا جد ولکدوارپ و لتق یرفاک كی
 أ كد هنحوا لوق لوصو لوق عاص كن کما ندر یییدروط ودنک كمصتعم

Guyer RE ۱روکنا *  otهلج  cllهدک دنودندرفسو یدروط نوک شب  

 زویکیاو# یدتسا تافو ہد سی هوا نودآ ساح Sebo le یسهداز ردارپ |

 | هدنراکدتا موجهو جورخ یعباوت كایعل كباب نانلوا لتق اقناس هدزکس یمرکب
 | لتق هنسک كب شعلا ندرلنا هدش رق ناذمه بوردنوک رکسعرفاو ه رلنا مصتعم

 pee هکر دن فرح (ببرغ رما)رلید- اوا رامرات بودیا رارف یرلبیفاب بولوا
 sls نوغاب زولوط مظع نامطب dy یسهادره هدش الو اي le هدناتس رع هدننامژ

 ندفناه ود (كداع حرا كدابع جرا كدابع جرا) Gott كاله زا هنابسک

 ناسا شراف Fl یصرع عارذ BF یا dob ندنزو رب و بولیدیشیآ ادنرب

SLLبون روکیرلناشن  Sesیبحاص نکل بولوا عارذ شنا یسارا مذا  
com (هدناف) یدژردیشا قت زاوآ wend هح نرا كلا قلخ ue” Eee 



w Hoeو(  

 نولاقو نیک د نب لضفو یراخهاا میش یدیج *الع رابکندبا تافو هدشلامز
 دج ن یل-ءو یدهلا مهار او ینعقو سانا یان مداو یرعلا ,<a یرعاا

 راب ربغ یدو pau Gaby یوسحماا Sly Sealy ببحنب ةرقو یتیادلا
oolهکر دن و < (تافو)  abs couمظع ر کسع هغلا ندا هيما ی! ین رغم  

nesزویکیا بواوا هتسخ نکیا هدنکر ادت مزاوا  GHنوا كنياوالاعب ر ید  . 

 كفاخاالولیق نه كفاخا ینا عن كنا مهالا * بولوا pa SS ساجن هدنزوّمط

 تده یدشا تافو هدعب بودییقنم كوحزاالو تالق نم كوحراو تالبفنم

GFلاوحارد عسات لصف ) ردثمک هدنوا لصف وبشا هلابسانم یفالخو  
Gilyنوراه یمسا ( دیسشرانب مصتعلان هاب  cei)هللاب قداو  GETرفهجوبا  

 هرزاو قیاس دهع كن ردپ بوغوط هدنناعش قلا ناسعط زو یدا gual ول

 (فاصواو هہاحرد رب ) gr! Cae هكنرچ یأر نمرش داوو كنا

 هد نجا یرازوک بولوا والام ص لزو کح نیشوراص ولزکب قآ هکر دب وره

 .بوخ هدتافو نوع رحم رعاشو نونف pe یک نومأم* Gal راو ناشن یک كب

 | لئام بواوا لدامو ی “و لکالار کو تسود ناوج یږازاس لهاو زاوا 1

 * یدیا عافنو بیل عاج “و بیهم تبسورف لاوحا فرامو تکو شو تز
 -:هدنزلحا هدک دتنا تافو بودا راطء vob 5 ندافلخ ر اس 4 Js ore دال وا

  بویلاقهنسکرب الصاردبا تالیهلید هدنیش سش نیمرح هدننامز كنوب پویلاقففرب
 كقثاوارقف ضعب هک ردروک ذمهدناربتعم jam * یدراثلوا صالخندرفف یم هلج
 ربقف بولوک بجاح بوبد نوسرب و ها كي زوب oe هکید هي هفیلخ هنیجاح
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 an و (cola مک نیو Saal قالما لیذهلا واو ی زنعلا دواد یا ناو
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 لبالو تسم cas? gh pest اسو ناقاخن م نالوا یب وغ رمو لوبقمو
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 * رایدجاق قلخ لصوم "رب زج بودا تراغو JS بولک هرکبرادد مور رافک
 *رلبدلامنل سوت روا كن همرکم 4. wal موعه هزرهش هکعرلد رع eles وبه

Gillنامرکو ناسارخ ینابڅا هللادبع نیدجاهدنرد  yetiیلوتسمه راتالو  
 ۱ برس نعان كنو aS هنناب ر كن هفیلخ thy كن هاو نوتا ول | قار ءرابد بولوا |

 | * راد تا لو ینا یزراکتمدخ هدنرخآ هر ول نم Mase نکل بوناید كعردتا

 شعلا *رلیدشراب هدعب !Go حورخ قفوم یردارپ a رزوا لدم لسی وب
 دجا بوردنوکربخ هنولوطن دجا Sle pas Garage قفوع دع هدزوفط
 ۱ دصق .are هدجا نوڪ“ هرواشم هراح رب هعفر فوم دج“ بولک هماش
 نید صا نودیشد شا نکیا هدکنحلرافک ققوم بوهیح هلی هن ام راکشو ریس بودا

gat afرب دن نسح ۱ تاج تبوردنو کر نوح | كمردنود  

 aT asl pow تویلوشراق ین اک كقفوم بوردنوک هب shy رس توردنود هللا
 ادا بوب وق یجب زویشب نوجا كمالک هن سک هتئاب بوردنوق هوار بویموف
 هدننابعش شعب jo Sl توایدلنا هنرهش طعاوهدع! ر دوب dale نالواروهعمو روک

 نیادج#لیبوب هنب * یدلرونک هنهاکض هلبا لالجا ودحو لابقاو نع د

 رشک ?ON ظفاح بواوا یک اح poe لب قتلا BE ندنفرط افلخ هک نولولم
Us 1لئاماتع  jas Gale Jasمیس  pss Xرب دھو یک ذ بیهمو  

 | ترد یرکی gh فی رش عماج فیطارپ عسساو تباغ هدرصم بواوا بیصم
 هب وراجن یلغوا بودا تافو یدیاراو لوق برع یکنز de شب قرق یلوققآ كيب

 هربصم یدجا یلغوا و دنک نیکمنګ 2ا هر واوط نا انا قفوع" esas بوک هن

 بوئلو !كنج SS بویلوا یضار هلزع a gale بوردنوک هاو Te بود ا کا

 | یکیدلک دچاو He روم رکن تداع بوقا نوخ ليس نوح و لی دام

wile,یدلوا  * garرافکكب ز زو دو یدعب وا یدنواک لب تعهدادعب لس  | 

 ape USS ندرافک بولوا باا ?<A ہدودنلوا كنج بواک هسوسرط مور

 نویمطاف كولم لوا یخدو * یدبا شماتا قیس یلم كترصنو محفوب بول آ
 | * یدلو تکر وضو توق هل ردن پودبا روهط هدسنع تیالو یدهم نالوا

 ( شع )

 مو او و سس

 i و و و و و سد و و و تو و و و ادا اس ی سو تم جا —



 — سسسعت

Nبراوسشلا ی ناو رعاش  gobهزم راهش *  shigeنا 5 یزارلا هعرز وا ظفاحو  

Homمو( رو  

 payed ale بودن اتافو ندنراط رم لیلا هادو سبرقن قفوم فوم هدزکس ش شیخ
 هب رافصلولم لوا بو دبالتقو مسکو  رهق یراناوكنج اعاد هلرافک بولوا بیهمو

 بوبغلا بولسم بولقلا بوب بویصیخدینا galt Jl yaar نالوا
 یدجا یلغواكنا a رب كن تواوا داشوبد مدلنروفندنآ ?ace یردار نیغلوا |"

Gaurیدشع اشیا یف وم یردب لوا ندلس جوا یدندباروماریدم بوراقح  

 داسفوداطالها pom هلکعد هطعارق هدزکس شب زویکباهن ( هطعارقروهظ (
 نرارهشفیطقو اسو هرصب بود اروهظ داتعارش داقتعا رفک داهن دب هفناطر

 عاوناهدهیمالسا كللاع كد هیجلوا ضرقنم هدزونوا زویچواو طبض نی رافارطاو
 زورونرب نامه ضرذ مو صو ردقوب لسغ ندتبانجو ردل الحرجناشاح بو دنا داف
 ناد نا دهشاو هدناذا بودر دوك ن اجره م نالوایلوا كن ازوک درب نوک

Borkلوسر  ilهلو محو بودازییغت یتولص ناکراو طنارشو بوتاق یکعد  
 al هتسک bb و ase ندانهشاو Lgaua Ob فک یلاثما كلوب بوند رد هدف

 تیام copies هکر ذب ورم( رکیدروم ) رایدلشاب Gal oad sll بولوا
 ةدکدنشداین Taal be دعه بودا CUE هلیلغت یم دالب رثک اوروها رافصاا

 .is * یدلوب تکوشو توق بوقعب نیفاوارسا هدکنج بوردنوک نک اح قار
 هاشداب هرهتلا ءاروام ناماضی رصنو هناتسربط یولعلاد زن نس> هدننامز دق

 دن هنب * یدک BF JE gh هنبرپ بودنا تافونسح هدنرد Geil زویکیا بولوا
 رفاو بواوا یلوتسم هرارهش هجا نود اروهط srk, em لوهگگهدنامز
 هدرودطشع * یدلوا دید ات هدعب بوداتراغ Le هک: ورسو مک دنا

 هدعع یسع نالوا هقیل> aul 29s دجانالوا تفالخ روما 9 رادرس

 Jy یدجاو مل یضوفیلغوا هدماع سلحترب ai هرورضلاب بواوا طا
 دص و ?jas هد UG د دضتعم rer و5 aul دصتعم یبعل !wg دهع

 یدتبا اوبد رلزو_تعاص نولا هفسالف بک یخد رلفاع بویهروتوا رلثاوخ

 یزارلا اعم ی یی * ربهاسشم رابک ندناتافوهدنتفالخ نامز دم۵( هداف )
 ناویدم رو دوادوباو مس ماماویراخ ماماویرکسعلا نس> ماماو دها"لا ظعاولا

Sarkوب  dicsروهشم یرلباکرر هدشدح مع  eaی * ردایند  
iكن زا  ellesہک  clیسوجرب ر وادآ ناس ورمش ید تواوا یسعن روفیط ی  

val |یعفاش ماما درک اش یترمماماو *  pigsجاجوراکب نی زو یلعالا دبع نب  



<n B~ 
 بیبطاا قا ان ¿ نیئحو هتف ناو aga یرهاظاا دواد ماماو هکم * cole راکب

 tls لینحن دجا ble, Chey یزارا ele gly ابن یسوماممالا ربماو
 تافو هدشنامز دقت خد یدهم دج ( هداف ) Gal رها gos ناهفصا
 یس هفن اط هعیشو ضفاور یدشلوا نامز بطق نکبا هدنابح هکر دشا

 رخآ بولوا باغ بو رک هنیمز ریز Got تافو ردسماما یجنکیا نوا اکا
 هدوراقوت bos cy ردرا تی لطاب دافتعاود 29 یدهم قخ هفبح هدنامز

 FE زویکبا هکر دو رم ( تافو ) هنلوا رظن رد ٹک هدد سجن ترمضح بای
 Ve نیغلوا التم هرجخ برش تراک افاتس دم هدنزوفط نوا كانحر زوفط

 نکروب وای بولبریذب رهز هلءاعطاب yal تافو Sher هدنشاب رب یللا کیا تبسم
bso tas}تولیعو» بوراص 4  etl sb pt lbهروقجر هد دادغبابںوتا  

 یدالوا رفت ترد بولوا So چ وا GH یفالخ Gar * یدشا تافو َتوشوذ
 نب ةحلط هلا قفولا cy dtl دضتعم لاوخا زد ربع .سداثس لصف صف ) ZU راو

Jos salرد ردسابعلاوبا قبنک دضْعم یقل دجلا یم( هللا  miu). 

 یذ یکیا قرف LS GAN یروما عنیجزپدعو رادرنس Sat یزیازب بویلوا
daaهدنلوالا عب ر & وا قرقاب هدئشو  wg gbهراق  Sbمسطا لدتعمو فیحو 5  

gla calیردب  la pareشع زویکبا بولوا ر ؟ذ ییدردنوک هکنح هلک  

 یو هدقداوآ .res God او یون ۶ نودنا um wy کون یرد هدشب

 روما دشتعم یدتا تافو یردپمرکصدنوک جوا بوراعج ندسب> یزراکمدخ
 نیفلوا رداهب ردا كنج !abl Muy قح Alby بیهمو getty رهامتباغ هدکنح

 یدشغا روهجج روما عیج peg روصنم رکسعرس هنبرب یردپ نوب دن |
 اکوب هرزوا قباس دهع نیکعا تافو یس هدنبجر زوفط شع زویکیا (تعیب» |

Cay |هک ردن وص * 5245(  Jeتحاصرداهل و عیب رعاش لعاک و ردم لداعو  

 کو ال نالک هرکصادر دشک هدلاحر ھو هد و رعھو هدلاک نواوا عل رد ېب جت

 تواوا زآ یجر هدنصع نيدو هدقدئلزوا * رعد یدا ضع "یشال تدسل

 كل مس < یدردمروک هعاربط نکیا عاص هدکدستا بضع هار ندارما

 ینالف مدکود ناق قحان Yay هغیلخ هللاو هدنرلکدید ررید رد وخ نوا
 نالف یرایمارح مزال یلقو مد تا JS نوهکیدتا توعد نب wlll بهذم
 هدنسوشراو نو ر * یدید رايد تا نط یرالنا قاخ بودن Sos هلیمات نالفو

 هلتسا رف هدفدقا هراناوج نواک a yb ز رهش seb نکرروط راراکتهدخور هداس

 ( دارم )



Ay Beتست تگ  
 RY مظق)ید در دش وا عقاو ك مزوچ همارح من اضوق هاو دنا بول فدا رم

 | ردو تسهو تلادع p21, uae عدو ناد نیکست هدقدلو \ .aa اد هک رد در

 س س س هوس

 تلود تور و تکوشو ماطنو قفور ناف: هتفالخ روما هلهحوره هلتاصارپ

 قابلاددسو دیشمنکیابب رد هلاوز بواوب فعضلاک وریندنلتف لکوتم سابع ل 1
Ky UKEحاق  SUتباغ اک وب قاخ بوند  elieندنتییه بودا تبحو  

 نما ناما لها عیجج یک ینیدلوا هدننامز هیضاع ءافلخ * رلب دا هدزوا تشهد

 ?A بوروتک هلا راکت Fle نافچ GAN هدنامز نکو رایدبا هرزوا ناماو
 ناعا لقا عجب هدنشنامز كنوب بودا مدت ییاردب یادعاو رض و طرضو

 لوا هکر د ورم ( !abs ela) AA هرزوا ناوارف تک رب و اخرو ناماو نما
wdهفسالف یرلفاحم  ALSهضقو یرامحعو ندفعاص بول آ  

 هام هدنرهتش لبب درا هدناسکس زویکیا gl ate ندکعا سلم دقع یراناوخ
alltودنکنا بولیتوط شوک  doaتندشک یواوا قلوک ارق یزوب اید  
Sosaهلج تواوا هرز مظع هدع) بوسا لد هارسرپ  Greeزول نوو  

lllهر روکن هدمور راد ٠ هدرب ناتتسکش * یدلک ربخ ود یدلوا لاله مدآ كس  

 یب وص یزراکیو یزوبق كن ررهش نانسربطو یر یدو ?GE یرهش
oyجوا بوک  LAYهدکرت نولناص هیدشار وص  Foطعف هد تاغ  Wey 
 مر < نوع (oye راد oe دصتعم دو * Lgl, aa قلخ نیفلوا

ole reneرصع هد کا, ناتسکس  Eدضتعء هلنولوط ن هو راج  

 ینیدنلا رطق یف كنه وراجخ بوشراب (oda نودنآ راکنج ےظعا را رع یرکسع

dansیرهوج ددع كب ترد ركلات هدنزاه> نودرونک هدادشد ںونلحاکن  

 * یداراو رهاوج واوطقو دنصنواو نواه ددع كيب ندنوتلا قاصو روعحوا

Feیفاشبودبا ما قلوا لخاد هئارم هدقدلاق زکلاب ماحرالایوذ هدجو  | 
 | ظح Sle قلخ بوما لاطااو و مدو عفر یم اوا طض all تا بھ زام

Vs!راد ارب یاعد  KP)ند و دنکما هدرصع هدنرد نایک( نگو  

 * راو رک هنرهو رادو راودورد (عارصم ) بوروا <n“ هدتاغنا وه كد هماشخا

 هده سوب هنن * رايد تا تاجاثم قلخ da adm هاکرد بوش روک لزیف هلچ
 FE هزاره هلج نوعا De اتش هدررشع هه gles نرضح دصتعم

 | حورخ رلضعب das)! Gris < هدا قاخ ile لآ oe ندالع هدکد لید

 | هد هرصب هدف PALS # ید ردتا تعارف dls و وند ر د راو كعا
 تست سی قالا



Mn Heo 

 هج درا بویلباق نوت ییاوه بولوا clo هدعب لشب هدعب بوسسا لی یراص |

 | هب رفر بودیا عاق یتجاغا امرخ زوبتلا بوغاب ولوط میظع Sh Al مهرد یللا زوب
 ثنالو هددتلا ناسکس (هطعارق لصا) Gash راشاط هایسو قآ نداوه هئتسوا
 ST 9 wg tl روهط 40! (ata یطهرف gt مارن نە دیعس وبا هد رڪ

 ییسحاوت نیکمردتا طود !Bere دص وم هدکد تنا دے 40 !pa تولو توق

 تیقام Some GH ب ودا كن ارا رم ab رک ع دضتعع نودنا ترا

 رهاطوبا یلغواكچوک هن ر !ahi gS یراکتمدخر هدنجماماج هدرب زوبجوا
 وادآ ale هدنرهش زاوها !snug روک ذمرولک هدیغاشا یلاوحا كلا هکیدک
 ناثلوا رک ذ bade بوراو aid رحم SM لایک cre peat هدعب نولوا Goa رق
 جاو * یدسشعا جورخ بواوا ail اک وب یمااش كنسهناط aie cy مر
 Ma دیعسوا ندئلسف كروک مارهب ندم كولم هکر دروک ذه ءد هیکسسم

 هلطاب تادافتعا os رغو بی قلخ هدعب نودبا یوقنو دهزو ند راهظا ادتبا

 92.9( هکیدبا راو یرلء"ا وارد نوا كنهروب نم awh * cael عورش هتوعد
a Sul Alas! 5نم هتیهرخ  > acl, aSهيام |  a_.cialهدجحالف ه رګ  dm 

(obs)نیفلوا عاج هدتیاغ دضتعم هکرد ورم  gpز وتیکنا نولب زو جا«  

 تافو LE هدقدلوا pas ب اوآ هت س یک ok < ۷ عیبر زوفط نا تم

 بلیط بولولاج هعدر antl wel موزوک اا هضم بام b وند ی < دتا

Ue JENSیر تله *یدنا تافو ید دضت هم هرکصادتعاسر تور و  

GAزوفطو لب زوقط قفالخ تدم یدب قرفاقلا  BFیلغوا ترد بؤاوا یآ  

 lol *رهاشم راک ندا Shy هدننامز كنو (تاقرفتم) یدلاق یزقرب نوا

Lolلاو اا  "colsرهش  aac gly yell solsیزودلا  

 ?Jad حدو رعاشلا یرتلاو هيف وصلا جش زارحلا دیعسوپاو یوحلا دربلاو

Ga!بواوا ار هش ح ودع دصتعم هک ردب ورم و *  Ol Aesهلا فیطا زرطوب  

 معسلا so مشداج الا یوطد ما نيب )سیدب لا فیط Sane | حدم

 موللا مهواقوش مارف مرسصنا مث مالایواد م ةباذا ama.s, مزنلمو مان |

 مسلاربخ morally علاوهو مدهنااع لک lial ےصالا موب 6 مک مذ |

 مظلا الج Hho مب ی ۳ ممادوط ل>اامو جلا یوح والاخ

 قلم ?ella eu اع a و ?ue ex مرحلا یا دلا Fly مردبلاک

a tlyمسبااذا  sollرد و مو * مهتنااذا  Ryیس هب وتو ىە  

 ( هیرد (



۱ 

| 

  SN) * AYنزلا قرح نم هوشح یداوفو × ب تو لی وع دعب یل فیک | :
 بيها * ( boasلس ناو شفا یراام * بدن ودر لو  islل * بیطا ۱ :

 شال عهد  ney Guamیفالخ هدیغاشا هتاف و كلوب هکردب و رعو # بیال |
1 

  SAS orنهو ديعإ یتیعنع : call٭ برق  ijlوهللا نم * 8 2۳ و || |

  tec ۱نا  pol Men oe B42 pg pallو  Osادحا لتشاام × ||

Kvn o 
 goy لی د نکیل Last Lusk ‘er 1 ( کنش ةن یو هدکد تا ٹافو هرب رد |

 ۱ لابح ت ت: .She huts JL محو * بيور oh ناو eo oe sur تل ۷# بل

all aaa: lase |ءاربغ 3  sieرادلا یصعء هب رها  ate۱ نا * ادرت  

 و نما نا *# loans ا: صحا ینازونکلا نا × | مست تنکدق قلا شویحا

goesهال 2595  * ulesتالذیوالا یداعالا یا × ادءدرا هة ار نم  

aeثوبللا نیا  Nی  loamطا نا# ادد  olامنا لا  ewنام نکو *  

 US تدروام Dade * ا46۶ اهنذغ تلا حامرا نا * اد سالا عیصاا شم

 × ادرغلا راطلا اهبلا بيسو * اهلوادج یرج قلا OU نا * اديك الو
 نماللانآ اهر هوم لاح نه (Caste! * Gall نال زفلاک فاصولا نا

 ء!دعالا ىلا توئولا نا * ادرز aad نم ree & gab * اهل (as ناو

 طو * Sy gud لک هنع pad تازام* ادسفذا سابعلا تب كلم حالص *ایغتیم |
 ادجا Milby LE s >> % راالو نیعالذ تبضقنام × laa راجا ىلاغلا |

 ۳ اینک be. 90 Bye nally لع هللا قسم لاوحارد poe عباس لضف) |

 |. یوه لنس Soy وخ GAB gb هدنسهرغ ی < Wen ر ترد ea زونکیابواوا |

 | نوکلا ردا نوللا یرد Shall ere لامکلا ج ss لالا علد يدق هزایمدخ هلال

 هکر دشعد رءاشرب تڪ بوئلوا لالا one “ules نحو لدیب توبح |
 ىت ال ةن اياب ae Wi ae * اهل ,eo ها اجج نیب تنس ا ےظ) | |

e |ساک × اهناواو  IESوا  FAGدلو ما لاش )  

۱ 
 (واتفالخ نامز علاقوو gle و (San یدیا كج rl تولوا هیمور دن را
 قتکع تولوا Ace Gyr oy > be Sab ناتنسکسزونکیا کردی ورخ

 نیسطاوا ر زو نوح ا كنچ هدفدلوا توق uly ot 4208( تتر و هدا دغر

 هدادغر (a تکه ذر بؤز د تاب ۱ تعر هفلخ هو A> Lots هللا دبع مساق | |

 gol Oe pe ماخدزا * Ga وا تعز IG تولوا رابال \ T مظعەدک دلروتک |

 Bde یریغندنوب هللا لع ترضح یدناوا ,BAe بوشود هبوص ورگوبا
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 KE am gf هن هکم هطمار aa Lb دو * یدشمالوا عقاو یربظن كدهنامژوا
 ررفاک هدشب نوا * بولغاط op by زاختالو توقروق ندرانا هکم لها

blu.لاح ی عل سوقا دذعماج وا آ هسیاراوهن ره هدنحم | پورک هنر هش  +e 

 Sigal لټ Janet تولوا یلوتسم هن .راتالو لابجو یر لید sas‘ یدو

alyرا-هجمالعوا  Adleyداتسا رب یسع ن لع ردتعم هدتلا نوا *  

"aiنالوا نا هج  deo!كن هطمارق یدو * یدندنارب ,زو ی هلسعم نب  

eh)ذخا كن هطءارف هدر هنس وبا * یدوق هرع#اراد ندا بوبا و رپ  

 نیعالمنولوا دارتسم یراق وخوا ۵ رازاس*ندراداسف عاوناو دابع لتقو دالب |



 ?ad! wy ز اد ans wile Le ws asl رطا shia Soke | ندی

 BIEN Fs یراصن رافکب ویک جاج هیدکم الد لب جاقرب بویص ینرکسع درک
 جاخ emt بیلض هن رب a WG re ندنهماخ andes بودا هرتصاح ینرهش

 * رایدلبا dh وب ید ھنن رهش سادنا هدب رغم بودنک Syl be هرزوا قموق
 نوا زویجوا Sy ورم ( هللا تفالخ) میظعلا یلعلا هللابالا ةوقالو لوحالف

 بودیا لرع یش فا Al nigel Worl هدیهرکی زویچواب oat A یدب
 تنهفیلخ ید یرکسع بونجما هدنراک دید زسا كمرب و ae رغ ن نوراه یکیرب |
 عج eb سوم Syl هننراقدلا شک لاوما ب وشراق هننطلس روما یمادخ |

 520729 ینهدلاوو یصاوخ كن هفیلخ بوراو alps هدخنامزوسناب بولت آبولوا

gel smsكب ز وتلا كنهدلاو ت  Sylهلیسساصر ردستعم توللاسل  

 gt! Gee اکا افا بوایرونک ندسبح AF یزدارب opal لزع یی ودشک

gaرهاق  abبولپ زاب دهان هکلا«بوریو هب هلقم نب یلعوبا یتارزو بوب وق  
 سواج بولک رکسع نکیغوب pige هدک دا ناوبد مظع ab نوک یصچوا

 یی یشاب S98 Se یبجاح بولوا اغوغ بویبسبا نی رهفیظو قالب هلبا 222
JSهدنرازوما بول آ یردسنقم نالوا لزع بودبا موعه هث وا كومو  

 قر هبالغا وید KG نوجا atl بولنوط رهاق بو رونک هیارس بوروتوک
 ردقوب كحوص كنس شادرق هللاو بوپ gl بلا بولوا ath یتاردنقم بولی روتک
 هکلاع بؤز دتا سحرا اعر و تەرح هدنناب یس هدلاو كلا نود a هرو

 | fae بودنا عجج لاق ئو Slo راهن ضەبوراب وک ب ولی زاب Jarl رارکت
az jal >یدرب و ن اوارف لام  SIL)ۂطمارف داسف  (Visesزوچوا  | 

 لاد هرهش نوردنوآ جاع هلا اینا هد هکم ردتقم هدیهزکباب هدىدىنۆا

 asl ai زود نامه هللا :ata) es رهاط وبا لوانوکو ندهفرع هدنرلق داوا

lel laidمرح نولکیک یناهکات یالب و  eddهدوریشطو زوسدب كب  

 TL هنسویف مزمن "ته نودنآ دیهش نالسم wl ز ر ندکس زونوا

 رسا هداب ز ندکب زوتوا Fo ندنایصو اف بو yb بورهزات ولت هدهرح

 Stash كابات رفکلازهاظ زهاط * راد !seo خالصا زازا تاس هعذذوب بودبا

 پور باسوید يرش ذودسالارچ بويل هراپ هن Kur بویوص ینسوتروا
 كمرونک هالو ودنک So Bohl توراپ وه ا هبکو بوراپ وق

 | * انالابو هلن ( یظن ) بوفیچ هندسهبن ره تنچذبتع Sas بول آ نوا



 مس تحت

 ەچ ay لمس

EA ip Sy Aru 9\ Badاد < یا ںوشو د  ch,اله  

 i لاطبا یجند هکم نوا 1یدوسالا رج هدعببوروطنوک cll هلج هد ake * یدلوا |

 رده هجا ز ورح نالوا یندعهرفک نکسع هلیاطاب داقتعا Del لقن دشالو ودنکو
 * یدل وا لاله هدا ز ندهود قرف ode Jy Sh شاط فیقخ نوا هنر هش

Saal, caoهلل طم  aided plsفيضطر هدک دلدلنا  a9d Byes | 

 fea pbk یتدنوداهیف یدروما cigs نولو تک. دلا ےک
 | هلا قن هدنغاشآ یاله تیفیک كرهاط رد ول Ago aul ندننامارک تلکرابم

  نداوههدنرخآ یتهدععاایذیدنوازوی> وا ردب ورم (ثداو>) رولکهدنلاصذ
 J SF نوکر هدلب gan * یدتا روهظ cule مظع بوشود زدلب میظعرب

 * یدردلوط یزواو یرلیلوح بوروتک مود SAS هدام <a رهش دادغب بوسا
gaهدلب  ve Shاا دب  s*)سنا  A Ua pet dee chpةا  
jonءالع  ableهل هد شاب ودنک اشاح هدنرزوا نب رب شرع یلوسر یلاعتقح  

 ۵ rig بولد رداظع تءعاقش دا ص ندد وع ماعم 1 mer ب ولد 32299!

 هنسک رفاو هدقلاراو لوصوم هيلا لاتقو میظع لادج بوش راق Se ماوع

 JAB ید vy slaw Jal نولک درهفوک alaal 5 هدزوعطنوا * یدلوا لوتعم

 هلکنا هنهاک رد لکلا GIL بوشالغا بولجارافحص yal فوخ مک وید |
 way an رهش روند ید sh Ub Je ga ae‘ فطاو لسوت

Caleهدننامز یتفالخ هرک چ وا كردتقم (هدناف ) رادار غب و لذ نیک  
Sb,رابک ندا  Gat * paceفسوب و یرهاطظآدواد ماما  waits 

‘olal|هوا ع 2 رش ناو ی  say Spamsناعع ناو یدادءب درنج  

 اللا ناو هلزتعم سر glory ننس باتک فاوم یاس ماماو دهازلا یری ا

aهيفوصاا ¡  Jas glyدهتحا ىربطلارب رج نیدجتو رذللا ناو دنسلا بحانط  

 شفخاو بدبطاا ا ركز aes as زج نيالا لا میش جاجزو میراتلا بحاص

nee |]نیم اوا هک لاج انا ویو  va!جارسلا ناو دوادیپا نب رکبییاو  
 نو ین کو ندعو pute یو ably ci | نحاص هناوع واو ىوحلا

cols Egy dpeراه یخدو تتاکلاذمادوو دادن *  Gal(تداهتتسق)  | 

gb ETهدر  BOT AM polبوک هلصوف  | 

 ane هل سوم هنقلح "لصوخ تودا طض لام كنا ردس

3 Cw) 
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 ید ردنتم تودا دصف ۳ — ». ont on و tag ago رفاو یخدوا بور دنوک

 | كسنج SH هدلاوز تفو ینوک اب را pty یمرکب تالاوش yam هلرکسع

 بویازاغو dA? yee ندنآبوروا4 ر>ءهر دتفم نوءامر ندنفرط ساومبواوا

othبولکید هردنوک  dapهلغولتوا یتروع بونوق نارد بولب وص یرل-هابل  
 ردنا لد یتاوتا ante ( میظا ( راددموک بول Sls یرب یتیدناب هدعب نولتروا

 * تسد رظنهرد هک يشخهراپ ناره * ناب رهمانو تسرادیاپا هک # ناهج

 یناتساد ضرام نع” * دوب ینات اکر دک لک ناره * تسا ردنکساویدامقیک رس

 تشد ن رد ناب وخ لاخر * Gon تسط نرد ناهاش نوخزرج + دوب

 | 4جهدهعفد چ وا بواوا لب زوفط زوتوا نکس زوتوا یر تدم (i) تسال

 | نوک ترد نوا یار, نواب نوک نوا یآ یکیاو لب ترد یرکی قفالخ تدم
Golقلخ دن رزوا نیعل ندا لتف هکر دب وص (ماعتنا)  SLهرارمس هدف دش  

 نکید doy ندوشراقآ کر دیک هعمراعح یرهاق نالوا هفیاخ اع bw بوراو

 <E یسودنک بوعیح ندنتنا بوکروا ی آ هدقدشاش هنناک د lad نیک

cogںونلاص هلاک نج نالوا ول  De SINGندهفمنک هفیج یدرب و  

 یشکر ه ashe *نلاق ack یلط كلاظ (هررحم) رلیدقا هل کوب نکید لوا
 هر یشاب نیعءالوا pele سلوم pe هردتعم (x) رلوب نکو ودتا

 ۱ ېد مام راهطاو ats فتسا بوروا را هعابط ~a زول كنو دنک بوبالغا

 یوهو ترشع لهان So اوا یآر امید ولععلا لم اک کرد دص ) تاقرفتم )

 | ےالاو ceil راتو رویظفرپ oot < روما رما براش اسف ںولغمو تسود نز

 هرایربغو dam راهب راج یک | Tasty لاوءاوهوهاوج نالوا هد هن رخ بولوا
 هلج تشداردشعد )هر رحم ) ىد | قاتم یا اتد وی puny رذ مهد تاغ بو دعاط

 ندنرهب راچ هکردب ورم is) ل لادتعا رردشوخ 23 هد شاره * لاک لها
 Gal slabs نوت ,isthe: Kanda و مد ردرب رکج Slats چ وا هش رپ

 بولوا ol pe هدتاع یدشمالروژ# ی Kacey و ولا حدس 1 ید هنر و

 لی ره يدا راو مداخ on یٹاوط كسر نوا GF ندنرالوف ر a ae هدشنارس

 ose? A یللا es هفرعرهو و حرخ هدانزند رواف كيب زویجوا هجاع

 Se رالام يودتبا فلت هلجهک ردب و 25204! ناب رق رغصهلا هود De قرفو

a ee arو لب لاب ترد نا یکی ی رک واوا  
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 | اقناسو یرالغوارجوا سد كدیشرلا كوراھ dhl لکوتم ردعرطو قتفلو یضار
 نامه وادا fam هدا قل یدراشاو | هی \< لقوا ترد یجد تاکلا د,ع ند هيهات

 ردتفهو ردراڈ علو التف هدن ۳ ثراه > ید سکتا بواو | لکو تم با زد

 هو ol HELP sas SEL wall ga ا هدک دک هتفالخ

Sreeهلغلوا فی ییسبوئاوا  ales olرزوا ییسهفئاط اسکو بویاوا  a 
 Alaa بودنا رو ممهرزوا لاحو هعاوا لتفبواوا لصاحلالتخ اب رانا باغ
 Adie كولم هیسابع ءافلخ ن الك مرکص ها E رد وره * رابدنلوالتقیئوگاعت را

 تود ناک اک awles تاود هدنطساوا یتامز هللا صال تم بولا نوب ز ندنلا

 قفولانبهللادضلان هللاب رهاق لاوحارد رشع ’aul لصف ) یدلوناوارف |

 هدقدئلوا علخ هللاب paths Lolo یدیا روصنمولا تشکر هاق یقل ae cel ( هللاب |

 بص رارکت یردتقمو عفرو علخ ینوبقلخ هدعب بواوا هفیلخ نوک چ وا رهاق

 هدیمر it د زویحوا بولو | سح هلیعد ر ط تاامر هدنناب :هدلاو رهاق a رک دتا

 Te ker ولحن ی نتکلانب دڅو یرهاق هدقدنلوا لبق paras هدر ییرکیا
eosتعسهرهاق نیکعد ردع>ا ندئ مع دوا بودا فیلکت 4 کلا نیا  

 بولان راثامبو دا bloc aay لاو هنعراوت كردتعم اتا ) (.eles یدشوا

Spatesرکسعهدرب ییرکیزویجوا * یدتا كاله هلباذعنوکو د مک ییسدلاو  

 ay و لرعینوب ney سنوم اممالاربعاو هلةم نار زو نوا موته,هرهاق
gel |بصن یب  Dé!نکبا هدنکرادت  eign! de>یرلبرمغو  Foهلج  

 دس یتسارا بوپ وق هنسانروا راوند یکیا ییقتکلا نبا بوی زاغوب ب وتو ط
 یزوا كرالوتقم بولقا هشت یوا تونیک !KE لرع ین هلقم نا بودا

 ندناقلخ هلج هدنرقدلوا نکاس yy و نیر هفیظو هرکسع ab هدعب بوم
 dy و خد هبهکس بوئوق بةلوبد هللا ند «ادعانم مقلا ath رهاق بوقروق

asl oaعاسیهنارمش نکردنا زوسو زاس عاعساو رج ترش ۱ سود هک  

 9194 ندرهش یراور هداستودنآ علم نوک 8 یرا نغم توربدرمق یرازاس بنودآ |

 هدیکبا EE زوبجو| * یدرویب قاتا صورو رداستهنص را هیراخ هدنزاس هدننامز |
 بوئیصرادرس بودا كنج ab رادرس Job 4 ون ىلع نالوا .all وام لوا

use Se ۱ن رلتالو ناسارخو  beeیدستا  Soyنوئاص هفاللنا لبق رهاق  

 كرهاق هک یلیمعما یقاح ءا ربما نالآ نورترا yale یه راج یا قاآ |

 | بوتوطهرزوا tte رد هایک یهدسلق Jj als ىدا یچس سلوا ل



 bs توراو هرآر مس توالتآ ote هد =y تفو !(od هرخ الایداج

Gor |و  Goesیربزو پویفاب وا هدنرافدردناب وا نک ر اغوط شاوک ب ونا  

 بونابوا هد Sa p= a4 uh رکتسع as بوچاق یرلنوتاخ هلبا |

Oy, 59 |سپون قوا هسخوبنالک نیکعا دانع هکغا هغاشآ هدنراقدراو  
 ندسح یردنعلا نب دج رهس نایعا هدقرطو بوتاراحان هد راک دید زردنا لاله ۱8

 هلبا تعارف هلکرا خا هرهاق بوب وق هاب (cel یتبقل بودبا هفیلخ بورایج

 تاد) هعلخ ۶وسو فنعهعا .jets * هدا J 24-5 كسا رد م هوا )=( 1

 بولوا Ato هدرللوب یوا: راهچ هدعب بولوا سوبح لب رب نوا (تافوورتفو
 لوالا یداجج زوتطزووآ زویچ وا بودنا سبح ینو رارکت ,al نکتسسم هدعب
 نوکر کساب یدب و یآیلاو de رتفالختدم بودیاتافو هدنشاب چ وا یللاهدنس
 ولدا ری زعلادبع لصفلاوا مساقلاوبا دمهلادبع هکر دب ور ( تاقرقنع ) یدبا

 | حش یوا ماما * peli ts نداتافو هدستفالخنامز cally یرالغوا |

 SIEM oss یرب رفو هب WAHL ردنیاو یدبایسدجاوخ Sab هک هیفنطا ||
 رابج روهقم رهاق هکر د ورم * fae یخدومل pln GG مثاهوپاو |

pm bby cis yy ae |نعدههرجن برمونولتم ءدلاحره ترمس دب و دوسحودوم>  
 anak p> Spano andi جا بولوا مت راوارسیبوخشر یورو حر یو ےئل |
 مدار هلکناںوتوط هب رحر هدنلااعاد یسودنکرهاقیدردنا لاله col | هسأ وا ۱

Iلاممظعندنعباوت هلو عرب هدف الخ نامزهک ر دن و <* ید نود هر هج“ التف  

 ۰ هنب So chlanh oly تبقاع بویعارارقا بولاو| کش اهن هدقدنلوالرع بول آ |
 | کودتا اد هل زو Cathe عاونا نکیاهفیلخ Fabs تعلیوس هلقطانواوک |

 ما یتکو دا هدر یگان gate نکد مدموک هدنما ناسنطا هش ناسا

aesمدیا  Jy jorبوبد وک الفوب بوژ اق یب  colتاغ هب هاب وا سد  
 هدنوبهنیفد LE نوفلوا هدانز ند هلج لامس> نکروناکا هلکنااعاد بو دبا تب
 نساش راکشوک بور دزاق gaze تک یرلحاعا هل ردنود هکیم هدنوا هکیم

 نکل sale وب لامهدنب هدقدروص رارکت هرهاق بوی وب بودارا بوب خد
 تولوا روض: یار نیکعدمدتبا هام dae yam بودی کف ندمدسح هب هاب

 ( سح (
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 cf ~9 هدزوسراحبوزک Aim وراوخبوراقج هرکصخدلی راد igs ودا سب>

 aal> aul | swe یدرازعا قدصت dad ن لب رک دموس د قلخ یدردبا .

 لا اوحارد نورشع pte لصف) یدتا تافو هدنا بودبا سرج رارکت یو نکیا

galیبلد نیا ) هللا و  E EEE welyناسفط  

 کیا یر کی زونچوا یداولزو .نوزواو فی دف هن وک غا هراق نوغوط هدد
 (واتفالخ ان علاقو ) یدنلوا تعب هدفدلوا علخ رهاق هډنس هرخ YW یداج

 قموف وا هدقلخ بوزاب قب وي Lab بودبا رب زو ېب dete نیا So ورم
 عواد ر یزلسینر كنلاد ٌهقناط نبا جورخ اقناس هبهر وب نم Be ی دروی
 .oy سوک نوینسا لاک nS نیفلاغوچ ترا یرگسع یدتا Slog هدناهفصا

 علاش, ید eo اا 9 تلودو هلارا. Qt“ ةا تلود ن ب ولوا نيڪم

Gaelنیدکلام نکودتیا طبض هیوبنیلع لی وب هن *  Sap gatنکس  
 تءلخو قاین“ اکا ید هشیلخ Goal aged هکمرالوک ها كب زوب هرک
 * ۍدتاده ع نصه هلا قد و ەتو قب واو دعویلخ هر ول نا (ode نوردنوک

oeیبا نا ل وب  allهایحاو تیهولا اشاحو یدتا روهط یناغاسلا ىلع ن دع  

Syیوعد  salو حمانتو لولح  Gatتارکنم  iyهرزوا تادابع عیج  
 الع بوتوط ینا هل قم نیا !KE اد برهلا بجاو برمشمرفک بهذمرپ
 كد هلس شب ند هروب ن لس » یدرډتا باصو لو ules یا هل رلاوتف

 یرکب زویچوا * یدنابق My 98< جاج هی هکم نددادغب ندنفوخ هطارق
 برغو قرش یرعع>وا هلا Jal ونآ یرالغوا ییا بولو توف <aal هدحوا

 بوسا لی ple هددادفب satin یلوالا یداج هتسوب Gall مک اح a رلتالو
 و مک رب هدنزول كوک هد هدعلایذیدرارق کاوه لد هماش> |ندودنکیا

 هدلس وب هن * یدشمالوا ely یرظد د هنامزوا نوشود رازدلس sly هدتاع

 ضب وفتاک ان روما هلجو لاطبا یترازو بودرونک یان دم ندطساو هیفاخ
 نا هلو دلاداع هبسداق كار هرصل <wa tl o هدنسسحا ون do!sas بودن

 هع ر یررهش رک رادو لصوم كن هلو دا! نک ر:یردارب كنا نا-هفصا Na وب

parsهی رفاو برغم كعءوط نر دیشخا ماشورصم لكنادج یب ی) هلبق  

 دج ان رصن رهنلاءاروامو ناسارخ كرمصانلا نجر ادبع سادناكعاق ندنویمطاف
 هدنرللا كنيطمرق رهاطوبا هماسع و نر كنهلاد ناج رج ناتسربط كنيناماس

alos!یسحاون هلدادغب نامههدنلا سابع لآ  Galleهدئرد یرکب  BYE) 



voy Hoمیگم  

 ants ۳ ask | ds SU هدفارطا توروک القتسم یفالخ روت

galls 623 paiهنس  yoیآ هدنفسعا یلاوشو هدننصت یوالاعب ر هروب  des 
 رایجراخ Aol celle بولوا JF تفالخروما هدسشب رکن + یدلتوط نوت

Aol Alaie,بولاق هدئرالا  aal>یبسحاوتو داده نامه هدنط.ط  wll2561  

BUIیدا طاف  aryنجحرادنعرما یهاشداب نا دناهدن رەق ند هبها نب  

 ANalog Jas wy sual 4 ودنک وند هللا ن دلرفصان نينو اما نوذیشدا

 حد راه ددع شع بودیا دانعلایوذ alte رسک و رهقو دالب طو
war!هدنامزوا  cate Sled salvoهکفدناراو هاشدابچ وا روهشم وروک ذه هلبقا  

 هدشلا ییرکد * یدیایدهم alg xs نجتراا دبع pl هدأ ,Xi) ail یضار هددادفر

 بّوتوط یرب زو HALE قیارنا هدکد ندتوط !Siler هر هفیلخ !dings زو

 وزان توبالغان (all gS eae ن Sha نا عاص ںوراقح ہد عف د ودنا شیج

 سن>یوسنک تد لید هدک 22.3 Sy ادد هب هفیاخو هقنار نا اعارب تورا

 ig هرکض نوتلوا ن ود هدر وا ناغهه هدک دش اتافو هل تلذو تلف 3 تودنا

 جوا بولوار زو ههاشداپ Gol AIA نفد Tooy رب Wally vy رب بورافج
 ندا plas Bar ردندبنآرغ هصقق یدنلوانقدهدرچ وا بودن رفسهرک

So! sy! asرزوا  Axرک توحاق قیارنا هدکدکح رکنا  ghکک  

 bie تودنآ | رھالازما هدناسارخودادف و مار TG ۱ aals. ws هد دادا

 ةب یطعرقرهاطوا هدیدد یمرکد * یداو | هظحالمتا هقيلخ توروکوا ینطلس

Sago,یدرب ولا تزاجا هجاج هلکهر و جابنوتلا شب هنشان هودرهبوردنوک ر بخ  
 بوفلاق عارز زوتطنوا هلجد هدزکس 2% * Gril جاب ندجاع كلد هلیب وا
 (تاقرفتم) یدلوا قرغ ناجدعب ندناوبحو مدآ ب oh ن روا Stas نوشاط

 بحاصنولو ال بو صفو رعاشو لاعو ع رکو ینه Aah یضار کرج ورم
yl pel pt |ف  iedطخ ینوکد ءجونالواد  ya,هلن اامدنو ناب وقوا تاذلاب  

 <slal یزومار النو یروفاوم ناس>اوم اعنا رد ر + 4 ارخاعلایو د ءاقلخ ناروطوا

ev parolتول و تّرع تاغ هل ان> ءالع هدننام 0 هکر دب و ره * یدبا هرزوا  

 بوربق PE رلهسروک aid ندنازکسع پوریک هت روا تلود ناک راو | رعاتح
 راک ندناتافو هدننامزیضارو یدرلشلوا هلاوح هقلخراس یخد هدازشوعب

palateمیش  lullsسو  deolیا هک یوم 4 وطفنو یرابدور  

 ربسفن فلوم یزارلامناع یبانیاو SHIT نیاو"یرفلا دهاحنیاو 295!

) Gols ) 

n 



 هل منو oi زوو و تارا ع نود اس بام هر E N و

sel,اش ثلا  gly andرکب  Wo(تافو)یدیا راهش"یخدو یوکلا یراب  

 ناقهدعب بولوا هتسخ نوک Gly ندعاج ترک ,gel هدزوعط یرکی ز رو: حوا

 olde لا ee oe بودناتافو هدنشاب ییازوتوا هدرخ Wee ر بوصوق

 ردروک ذموبد یدعشاتافو ندافع نیما ضر هد هنس نبا B را یدا نوک 0

 مهار یم atl arial) نب %05 لاوجا رد نورشعو Gale لصف )

E21نا سوط زویکیا یدیاقایاوبا  Gob oddنکا هدنشا بیو  

 وازوپ لزوک وازکبقآ بولوا هفیلخ هدنشاب تردزوئوا هدننافو یضار ردشعوط
 LIS او ملقعو دهازو خلاصو داع (بقانم) یدبا وللاتص قیص وازوک الهش
 نوعکنا بویمجا ,Aiud ندنارکسم الصا ern ols توالتو dat موص

Wal go a giaندنلاح یکلوا هدقدلوا هفیلخ یدنوف  ated,بوی | هدانزوربیغت  
 معلا بخاصم یر ۸ع نده رش فهم ںودہا تعانق dw 45 کل وا

 Atlee تلغتعو جراخ یر ره تکلاع ی ربغ نددادغب اوب اس (ails) یدارد

 یرغ نددادفب بول وب راسکناو Gane هیسابع تفالخ توق نیکمرک
 DS ربها هتنطاسروما نیفلوا لوغش» هتدابعو تعاط یدزلک لام Mel ندرب

 جات هد هئس یکلوا * یدلوا هدنماسءم رب زو یباک كنا !wy کو فرصت

alco olaasنالواسابعلآ مظعرت او ساب روم  gth thas Jue,درب  coo 

 یدادغب هش ادا <ae t روصتم هبقرول نه .Sida هد درک ییردلس و

 عارذرشمرکب دن زوم یشضاشاو عارذ ناسکسیافترا یدشلبات هلی هد ناب

Stuy!یسادج هدئلا هکیدباراو یتروص مداولت آ هن رب لعهد هبق بواواناینب  
 uss? alent یدا رودهفرطوا هسا كج هديا روهظودع ندفرطهنره بولوا

 نیکنروک able بونلوا لنقیرت en ریالی وب ae * یدیا نداسیند رداون
 عاونا cob 5 ندقلنوتلا كيب زوبهرک BR DKA Syl |مهالاریما یبیلیدلا
 Se وب شا !Gals مک احدنا بوراو هماش هدقدجاق !obo باس # یدلاناام

 هفیلخ یداریا بول مک بونص نیکنروک بودا كنج هلنیکتروک بواک هدادغب

 شمالوا مقاو یثمالصا doa امزواهددادغب هدزووا زویحوا * یدشا | سهالاریما

 دلم (Fy GE) یدنلوالکا یرلتیم ناسااو clam بواوا eee طر

 Kim هلکنا قیارنا blade Goethe ورخ Gril دج ن, یل و 4

ofl weyهفیلخ بوئلامغبیارس هفیلخو یرهش دادغب بیان بود ی  



u Beمک  
 تودنا | nV pel یرصات aad تودلوالنف !So بو gal ین هلو دلا فیس

(Zo dawتولک هدادغب هلو انا یحوا بور دیک تعلخ  Gryهره طساو  

 abe od هش نادم بوودنوک وشراف هل Sus oe توعیح هلا {pol هديل

 یدیزب بو شود هندرآ فیس بوچاق هطساو بونص یدیزب بونلوا شاوص
dope!نیبیصنو نیقرافایمو نزرا هدنب رق رکب راد رفاک هدر زوتوا * یدجاق  

 هدنساسلک اهر هش هر هقیلح هدعب نودنارمتساو لنف یرازاس» ںواک هن رارهش

Spasیسلع  Slsیزو  wuنالق تواوا شون هدنا یتروص  eee 

 هال هقیلخ هدک در ړنوکر بخود dey ور بسا كنب نوا ندرلنالسم نکسررب و هزب
 لب وپ هش * یدلتروقربسا ر دقوا بوردنوک ین همرقم os Woy Tyla بوڈناط

 هيه ر نوکگلک دادغب فیس بودبا مع هب هلودلا فیسا ما هدطساو. رش
 نوز و بوجاق هلصوم فیس هدک دتا مع هدادغب Fa نوزوت pel بوجاق
 ہد Fate هدعب !gd | مالارما yy تعلخ اکا sale 98 هدناضعر

 تح !og تموکح هدک دلک هدادغب توردنوک یدازریش gt ندطساو 5 959(

 نذا هغارسرخ bl مک نوا كيب شب یمرکی یآره هب یمارح ولدآ یدج
 یرمصان هقبلخ یدرولآ je بوصاب روا هک هلرامومرل هلهشم یخدوا ogy و
 هلرلایعو لها هف.اخ بوت SF د ازش هدک داک هلوظع رکسع go Sle ندلصوم

 !ating نوژوت هطساو هللا رفاو رکسع نددارک او بارعا poli بودیک هت رکن

 NSS هدسعب بوجاق هلصوم هللا هفیلخ بونبص poll هدکسنچ بو راو

 یل وا زاربب leg ند هقیلخرمصات بوردوک <n وید نسهلک هتنواعم B هدشخا

 بور و اضر یخدوا نوردنوکریسخ هحلص هلا نوزوت هدک دتا هدهاشم هفیلخ

Peیدستا راذیع  (ردغ fog ) هدنرهش هقر ںولک ندرمصم دیشخا هد 

 رادغ كابان كارتا مکلوف ىلغوا كلوف كنس ن نینولا well بو-ثاوب هب هفاخ

 هماش هلءز لک نوعا رذح ندنرررضو Sag زرشو رش نسرولب ن رلک دبا راکمو
 هاج اذا * هدکد د لوا نههو نیما ندنراالبو نک اس هدنا بودیک هرم
 نوینسلا DES نیفلوا ررقمو ردقم ینجهلوا رهظم ةنعوهفء( رسصبلا یعردقلا

 ( كنمرع (

eee 

 بواوا برطضم قاخ بوالبا موعه رارکت هدادغب ید زب لب وب هن # یدجاق |

bo ra aa.l> بو>اق ها هلا aal> wee pol! a~ بوشاوص 

 !< aبودیک هدادغب هقیلخ هرصم  alyجوازوتوا نوزومان نوعلم نوزوت |

 ےس
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Be ۱ی...  

 Blak بو وار بوش ندا بوذک و شراف یتوک AUS dD asl كار
eer یی هفیا> بول رول نابب رک وا a ants تویع نوژوت بود ov ai 

 هنن زوک نوئوط یهفیلخ هدکدردنا هرداح ییدروق ندنفرط ودنک نویکنا |

 نوزوت نکل بودبا ob رف یرلنوئاخو ale بوکج Jim شریف هدشتآ |
Callacalتفالخ صاوخ هدعب یدزدلاحانروسو لبط هدنفارطاقاتوا نوعا  

 ینقکتسمنودلنا هدادعب {re قبول ade اخو نیلوسر ٽر ٤ح هدر نالوا

 1 بود: سدجءدرب yg lem ندرهش یی بودا تع هت الخ بوروتک هسا

 * یدیایآتلآ Je جوا BIE تدم یدتبا تافودسح هرکصن دل شب یمرگء
 ely هدک دنشبا ندد داوا 1£ كنيتتم هللاب رهاق نالوا Al bate هکر د ورم

FIوا قدلوا  aeهعرعطاین نوید زجاتحګ ه  py ‘gos ie)دةر  

okهل هللا کس زره ده وهم *  Se bozoیدلو ۱ یگا  ol)٥ ی  onal Els 

 نی هاب نتکلا نقاب قكتسم لاوحارد نورشعو SE لص) راصبالا قرا
 زوتوا زوبحوا یدبا مساقلاوبا شک یکتسم cal هللادبع eel (atl دضلا

ob aneشا ق رق  Eقم  anyیدنا لئام هتیهذم هعيش ن وئلوا تعد  

(abs)زوتوا  > odبولوا لاله ند طض رم عرمص نوزومان نو علم نو 2  

 ںور eS Sale bl قکتسمهدقدشاقافنا رک ع نوع وا مالامما دازرش یناک
Pat) |روص هدادغدندزاوها هر ول ندجاندلید لولم  dad>[هل لفه د :هیع هلندا  

 & ییعیردار ر هلو دلازعم اک !نوریدنک تعلخ هدجا dade ust Sol زرش بواک

ale |قلا ماما هب ودنک هلودلا نکر هنسح یردا رب رپ وا هلودلا  rea) goبوت 98  

denyهدعب یدردتا ب رض ه هکس ېب  yo therرد ییهفیلخ بولوب توق  
 یدتا نیبعت قلجرخ abl كب شب نامه هدنوکر هو عنم هیاکلاب ندٌنطلس روما
 هدکنجر , هدر ھن Bie 1 ردو نالوا كلام ادا هدارع تالو ako لولم
 1 ند .aa ا (Sp هريس <o الا یداجنرد زوتوا(میظع)طو (ar یدشاسک یارب

 | لا هفیلخ بوبتسبا كم وا لا Sul ندایدبوراو هنناتتهفیلخ OKI مهو

۱ 

 ۱ هدنجمانآ اود لها بوفاطهت eg ید م را د بوج هغاا ندنتختبوتوطهدقدنازوا |

 , هلج هسباراو هنره Aan و نورد كيارمم ییباوت كرعم بولوا هلواو و داب رف
 شمزرق هن زوک هدقدراو هنارببودنک بوروس ناب یی هقیلخ لذمزعم ويلام

be |هفیلخ بودروتك یردتفلا نر لصف بوکح  glبوبوق هل عمطع ىبقل  | 
fan wr iced oeبزوتوا  feقا قرف هدر  oathقفالختدم ین تافو  

nie 



  ۱۰1 eeمک 3

 , xیدا, یآ ترد لس  (ane)مولعم ( Sayهد داد  jae ae 59بواکح |
  AIهلاب رهاق هک رلیدلوا مج «دنابح هفیلخ ج وا شالوا تناهاو لرع بواوا

 قکتسسو هللا ی قو  alرد  cls wat, , dud gاعلا عدع یاسر صد

۱ 
 : رادمت رادو lam y , رار bs راکم b93 را ارغ را aoe Pas گياعاا عیردوانفلا ر

 لیاد ا س دننام a کو دنا اولب یاوثمو او ال یاوأم نواوا افصلا بولسم
 ۱ ama تربع ی> ود هتءف رو هاحوزرع باا بولوا ناسا ane ناهر و

abeدابق یوورسنفک * تسنوم اهردواوه ردک هرذره (مظن) ردنتظعولا  | 
 تدان Se لام نا * او ترک. شدرک هک یثکه رخزا ۷ تاكو دی زفاو

 | ر تلا ن هل میطم لاوحارد نورمشعو SIE لصف) Sel نوخ تسشط
orlلضف  coilعیطم  mull gl GEOهدرب زویجوا بواوا  GALE ghزویچوا  | 

 هدنوک اکو هلودلارعمینوئلوا تعب هن ر یک سه هدنسهرخ الا یداج ترد زوتوا

 عیجج !wy عدم د ینو ندتفالخ روما قرصتو Cea قلحرخ یرولهزو
 کردن ورم (هعونتم (ak ales راد تا طض یباوتو یدنک یارک ینا

anهد دا دغر هدلس وب  ekeتواوا هک  Jaa fils as!رراوط و  ey 

 | ررافع هکعا هزاد جاقر بود رل بلک GAN log ندعلجا هدرالو توپ

gar * gableهدلب  poliتوادع هنسارا هلو دلارعم هلنادج نب هلودلا  

 بوشاوص ارامه alae بوکح رکسع ندنرهش یًارنم رس rel بوشود
 | als ج وغوط U AF دیشخا یک اح por Jeg هن # ران دا وا لص تنفاع

 | كولملا كلم بولوا cal كنم رلهاشداپ ?ale رهش هک Joa دیشخا یدتا |

 1 هدناریتعم yan * یدتا leg هللا ab eb ی alool, ue جدو شعا كعد |

 || ررکم Saal جاقرپ بواوا هلرلژ عظع هدرصم (edb هلل gules re و |

 نک اس هد jee ge تولوا بارخ رارهش !at ندسوا هدرصم Cady نيغاوا |
 1 ناویحو مدآ رقاو بوغاد راثاط یار ۶ا نامطد ! ر نداوه هدداذغب ذو رل؛دلوا ۱

 كي ادعام ندرلناکد تولوا م-فاو قارحا مظع هدرصم جدو یدتا لاله |

 هنروتکوص یتسدرب هکمردنوس یشن یدیشخا روفاک !Goby ددع روید |

ably |رولف كب ترد نوا بوریدتا ادنوید  Clbزوتوا زویچوا * رایدروتک وص  
 بوردلاق ییهلاوحندنرزوا بورب و نذا هروما فرصت هیهتیلخ هلودلارعم هدشب

lal> iهنر  Bsو دهع هدنرارا  as <5 olsزونوا * یدلو | ناعا  
 oll“ * ید قرغ ow | كل alas توشاط عاردر یر ك کی هلجد » دیگ ۱

ee ee ترا ne a ee ee ee a تی 

 ) دطءارذ (



SYA SET aia CAP TEY REET 
 سو و و بس وا ی تست

EIT مه er 250 و PP EEE oe 2و ht 2, OT 

SU سا ی سس ی و و یو سا اس ی و سس ی سس ی ی یو یو و تو حس سس سس ی سس سس و و ی سس 

ان ز ها ین ناک لی 5 هد دریا بوز وج د نراچاص نان ز
 | Sa مام ن

 5s هدللا زومحوا * ,a_tll دا هل رلیدلک دو السا راد توحوک هل رازاوطو

 یللا ىل وطو زونوا یک لب اس بورا یا سس ?a8 رب هد ola 4 ودلا

\.y oeمک  

 نیکعلیا ann رلتبال 9 ~ 92 و5 ند درک Sole دوسالا ر = اف اسس هطعار 9

uly و teil cout بور و یرواف كب ll هرلنا يکرملا at 

ysl ز دنا وا * یدراشعد ز صر و wet صا an , قدلا هلا سا ۱ 

 هدقد وق هر قو a یا دیع نوایدلنا هر هکم Ass EE | لباسم |

 هدر قرف * یدئلوا دن ینارطا هلا شموکم هرد یدب ناستط زوییدب ی a وا

 اک جور Oils ope تیکت !oy Or AS بودنا رفهط ,awl نده »ان

 نیکعد Myre یخد Gy یدتالواح هغوتاخ یوركن همطاف تب pam ینوتاخ
 هد هروب نم هنس * یدر و وب وق نیفلوا god هلو دلا See نواکود بولتوط
 * یدلوا هاشداپ هللا نیدل رعم یلغوا یدتبا تافو هدب رفع یمطافلا هللاب روصنم

 6ا ںودشلا <aal 1924( هیطح دخدار da.l> Xe نانا ارح هدحوا قرف

 بولفس راوا بولوا هرز مظع هدرصم هدندرد قرق یدردنوک Glory تەلخ

 روما ) !Ase رااعدو عرمضت ب ويح ?als قلخ de نوروط تعاس & وا

 هغاشآ عارذ ناسکس ارد هدتلا قرق هک ردروک ذم !ool خب رات ( هشهدم
iنوشا  ass!و ره نح و رلغاط  , pallyیر هدمکو يارو براک  

a od pg۵ دم  aesهراز  \ ws)د دع یللازو  reهلج و  

 ىلا ا زول هدر تالو هلج و یدلتروق هنسک زوئوا نامه بوک هر هل ملح

 nh 1 teers lon توشالو ۱ هن رهش ناولح بوک هر هر رگ

 عاطرب هد ر هن پواوا رهاط راراکیب و بوقیچ هرشط هيا راوهتیخدویراکوک |
 كد هتفو هل وندحایصهدئسارا وکه لر هلرلثلو اهن dara رقرب دو بونا هراب

 ندنحا تون Mle اا یزو ر جدو یدک هربوا هدعاشا ه دعا بوروطقاعم

 | «دنرلتنالوو هدنرارهش لابجو ناولحو مهنب و * gto راثاخدو راراکیب ول هحاردب
 ا تو رو ناد بولک هک Sm دو یدلوا كاله رهنسک دهن تولوا هل زز

 || بونود ندهکم Sle peas 095 gab 535 # راد بوشوا هراجانا و هراهعر زه
Jia, لاجا نس هلج ںواک حا ماضع هک هدیداورپ نکا eras 

 رد توروس هل راراوطو  alهعونتمنافو) یدسسا قرع (  asهدزوعط قرق

JL لج بولک هناعا هلا قلخ ob رخ كی وک a; " نافک دل ءاروام 

nininneme,هه سس سس ی  

 ہت اط gl یرلناکد قلخ ین وک اروم نعم هدیکیا یللا یدبا عارذ

 س س



 | agit ادب: van ادا عدن وب * ی دتنا راز و كم نکن oA ناشناس ¢ نفس 1

 ضفاور x یجکا نوا كنهایذ هام * یدالوا كرت .Sajal کیا |

 تبالوهدهر ول نم * هنس یدردلاح انروسو Seb gl نماربب دق مون ها دام ۱

 هک یدردنوک هنسک یا هدنشاب شب oy هنادج ی هلودلا ران یبهارنمرا

 رار یرا ڈٹ ظعو عوج بواوا شعولط Juno تو ر ندنرلانآ dam تردق

 تسودناوح یرب تسو دنز یرب بوباوا OM Gayl ندنر ینب رب بوسک نیفلوا
 ندنسهار كنيم تبقاعبویلوبهراح Se بودیا تافو یر قافلا یدبا
 هن زوگ اقباس هدجوآ یا * یدنیا تافو یخدوابولوا هتسخ یشادنرقنالوا خاص |

 هلوذلا فیس لب وب هن * یدسشا تافو atl رهاق نالوا یعا بواکج لیم
 یللا * ax! lo رداح bey ردان be عارذ یللا لوط كندوع نوا |

 بوپانانب هنره-ش هب shed نولو انيق هنراخ ?sh یهاشداپ مور راذکهدنرد |
ly |سوسرطو هصیصم هدعب بوندبا ہاکتخت  Japزویکیا كنسیکیا بولا نب  

ifردقڭ  eatsهدتلایللا * یدلا ید یی دیک اطدا هدعد بو ددا ۳ نیک بسا نیک  

 ۱ | وید هلودلازع اکا هفیلخبواوا هاشداپ رات یلغوا هشر بودیا تافو نعم |
Cal |ندزصعو ماش بولا یاش قشمدهطءارق هدید یللا * یدوق  athe 

ure تواک هللا ن alae Ow ر aa هدک دلید ینا ید Spar. روی حاج if 

  ۱الو ضقاورولم ین داد یدتا طض بولا  Ly ‘sta wgهدقا رع بوم

Se یک د عر * ax a> کر oul once اابءدزوفط یللا * (52 jo! &- نوید | 

 | ادص  alمیطعرب  jabد یسایص یک .شاوک نوشود  neهدشعلا * یدتوط |

 } تولوا ج ولقم عسرطم  beنکل بوئارغا  on aاع>ا  elyراهطا هدحوا

  * gaatیش لا  ot Sulلد هفيلخ را تخم < aردقوب مهسا یچدوا نوینسلا لام

 NEA بود عهدا تغارف یخد ندتفالخ هسراید یدلاق ۳1 دخ |
LS |زویترد هرات بوتاص نرلباسا هقیاخ هدکدتا مادقا  Deیدر و ها  

 هرهش لضفلاوب ارب زو هدقدلوا لتقف Gy ندید ناوعا هددا د#د هدهروب نم هنس

GITبوریدقار  eeرفاو هدرلءاسجو هدروا بولواع-قاو قارحا  Bites 
 شما یدستا تافو ید ثببخ رب زو لیبوب هش بواوا فان ناوارف JL بونا
 یضاق هلا حاطاو مارا لک Gg tig! ot نسل اوا ندالع هفیلخ هدجوا
 فلا هعرش ںویلردیک تعلخ تویارب و هفیظو الصا a ودنک نودنا ءاضقلا
 ظفاح زوب atlas ll زوب هنبجاح زویحوا یآره هلاک نویملوا تعافش

) aa ) 



KE Bo 

| tay ad des هفلخ نیکعا طرش كلر و و یرولف ز زوبثلا Spats see 

 < ع ن مم

 Nyy ردبا ناسبب الصفم یر وما ants ناتو حدم كشضاق بوریو
 ةذك ددا بص Law cole gts نیدتفو لنضافرب سابعلآ ءافلخ * یدلزاب

Halo cle teرلبضاق  nedلزعو  | Okضؤفَم کا  err)9 الرضا  

Gare,(هدناف) یدزراق اکا  alyبکند |تافوهدنتفالخ  pbaقزح *  

 519799 هیفنلا جش ES ماماو Ghl pai gl ےکخو ىش خشو لبا اطلاعن

 فلومساعللارکب وناو بهذلا جو یوم ی ازاورعوناو یون افو

 تعاص .ol ناو روهشأا زعاشسلا ی Ml ب ن.ظاا واو 4 وتسزد ناو ریسفت

 سدو GA فلت هدلبب MS ll xs لۇ یناهفصا خیرفلاوناو دنسلا
Jas’ |شلاروب >وا ( تافوو عار 3( ید  es!یی  abl>امدقه  

 3X9 ىل لارغا م :fe ید J نولاق ندتکر < نیفترآجاف uw رض یتندلوا الم

Jelراهظا  gil1 ك  Alcsهل هلینقات نیکتکس یبجاح  dale, Ses Be 

 ویلا glass نیکت Ss نالوا gl اق ںودیک هزاوها رادتخ ان اسان
 دق هدقدلوا !Sars amit abe jan تعارف agll eile غوا ارج هب هفیلخ

 هدننلود یلغوا فو ذیک هطساو هللایعو لها بوند !Job j an ag عیطخ غارفلا

 تدف تودنا تافو ةدنشا ج وا شتلا هرکضندآ ىکا نونک abl cay تزع

geیرکی  gtیآ شب لیبز  sans ada) GANی لوس ارف نو  
 oh ون هتروا نولوا رک: ونا ی خنک aie cal مزکلا As | ( as غطا هلل

 ترضح ells لآ gal need ولت دح هوقلا كيد شن a یزکت ولنرون كؤن

 قرد ,{a راتخا Gre هدعوا شقلا 595( تولوا هززقا توادع تباغ ةن یٰلع ۱

 هتنایخ coll یرتغ ندن ول هلا ركب قلا ترضع ردت لوا هقیلخ aol ىد

aide |راه در دق ول هتک شوا  ples)هدقد لوا تغ هک دب و مع (ذعواتم  

 یلوشر ترضح "هدرب نروظ هدافلخ ندعدق هنستهقرا نوالنآ abl Sue هلج

 هتطاشو قاطشاک | (able cis نودیک هعصنکوالهفیلخ نیتکبس pol بوک

 دنا PEK هدعب یدوق هلودلا pad نقل بوزدسک تحاخ yy و تزاجا
 تورد وا ۸ ودنک قارتا رکشع نیکتکیس optical los هلودلارع یسیدنفا

 نیطالتس ales هدننهرخ هدهروت ر هنس * راندشاوصارا ع هذدادغب هللا راين

 i: Zo یسهذاز پک ae Jae ee ۰ * یدشلشاب ست (aval نی ۱

۰ 

 e 2 ی اس سس سس سس اس ل ی ی اس او و سس ی اس یا سس سو هوس سس سس و سس سس سس سس سس سس سه



~~ ۱۱, Fee 

 ۱ ود یدلوا دصع تفالخ روما ر دم وک یدادغب دصع بول یک بوياق

 هددادسغا دوا نونجا دشیلخ هدف دردزا J ol هفارطا ندننابسل هفیلخ ۱

 هدلبیوب هنب * یدبسک یفتقوا هبطخ هنمان هفیلخ كد هنوک ll هدزرب یریقو |
poeضفر بهذبم نالوا ضرف "هلوعم یفرو عقد هدب رغو قرشو ماشو  
Oleتوقو عوش  slyتح  parمنع یحوارت :الص یهاشداپ ماشو  

 یرللام !abby as: yt تافو AF نیکتکب-س pal Sow وی هب ب ودیا
 “ رانکلم ینیدلو تالام اف اس ه و ن یراق هلودلا نکر هدشب شیلا * یدلاق
 هلو دل ا دن Dey کو س jlo هنهلو دلا dao بود آ ملست هما ميس تو رالغوا

 لی وب a * یدرب و ینادمشو روند ههلودلا ر 2م یناهفصاو یرو نی ورقو مقه
 رایتخا ییرابتخ Kgl pul دصع یب وبر كرات gist Jas هلا رات

 ینیدلاهبیرولف كيب زوب ,set کیا بوزا همان عمته دع بوزابلوا هرآ وب د

 دّصع هد لب جا * gall یب وہ توردنوک هده 34 راچ هدنزاس یا

 جان تئطاس & نوعلح هدصع <aal بو دنا لو نو بو شاوص هلنا راي

 یدرب و BEY FN شموک یرب نونلا یرب بوداشوق بور دیکر کو Oly ر هوج
 ane دلاح ت تب و هدصع هددآدب ندتفالخ فءضلاک هفیلخ هدر شعلا

 ید ثمالرو تصخر ردقو هکوام ر اسس ادعم بور و نا pig هد هطخو

 بولک یعلیا ندهللابزب رع یهاشداپ pas هدزوفط شعلا ( یجلیا ندا )

adeود هلا جاتو بورت دیک رابتعلخو جاب ه دضع  Sod,هل و وق  
adترضح فح صم هنکوا بو روتوا  GEEهنسهقرا  par oo,یلوضر  

 بوئوط یفالخ ناکوح هدنلا ںولا شوق نجف كالو سز ترضح هنیلب oy وق
 ولصا هدرپ حص رر, هدنکوا كن هقیاح بوتوط راک هتسک زون هلس ز هدنفاّرطا

 یعلیابولبرید ید رکسع نویلغا فص هدفرط 5: «at Jas تكلم نایعا

 هب علیا توپ وار دتّصع هدقدلجا هدرب بوراو دصضع ادتشا هدکد رک ورحا

 رد هللا دشیلخ هدنزوب رب نکل قو ید دّصع نوبد ردیف !Ait وب بولک تشهد

 هنساما وق هقیلخ بوب روب مدق مد دف بوب sly ۳ رک Gr was eras تولد

 wras هفیلح بو وار ae Mae نود راع 4 وراق وب ید-ضع

a deel ۱تویتسبا دضع بورویب قهرونوا هب یسر رک نرو قق ثب بوبوف ه-  
 روما <are KY aal تورووا بو وا یی یس aS د ضع هدک دتا مارا هقیلح |

CBE) 



eG وح 

  ۱ Feفک ۱

 هنن*ولا jul اکب زامن aul ید وا بوی مدل فا
 LS بد سر ——

 وفن اکس نربدن متفالخ
 یدردیکر اتعاخ eds هع هدعد تولد هلوا نیو ane | Pay ya هم تا طا

 هلازا یفالخ تباهم بویلوا بولغمو ?Ho هلبوب ,Gl wal هفیاخرب مجه

 هد هيام <slal 256-935 یا <aal تولک elas نداده sas هدحوآ

 LA نولک هدیه ندنک اح نع هدضع cal و هنن * یدشالوا عضو وب
 2 e- ۳ . 3 ۰ کک ك.

 das هدیکنا شعب * !ga زاو pk ۵ eb x هراکب ناطر قا ىلا نابه

 هديا تالو هسا ot * iS درب و قاعس (es ور دیک تعا یدن و حاتو

۰ 

 ?alee یناسلویلاع توضبوئوق هب هپ درب ater شوق Gly ردقلیف ندزکد
 هدیتلا 5.02% gall هلب ود هنوکچوا نوربک ab رد هن بولد PIL Paros چ وا

 بوکخلیع شعر هنب زوک بوتوظ یو دلا ماص ء٥ یردارب بواک هلودلا فرش
 ی هعیلخ تولک هدادفب نودنالیم هدرش غ نودنا ساح هدنرهش هعدرب

 ’ee Gig وا هدننا هفیلخ بولب زان یس همان ده نور دیک تثطلس جات نویلوشراق

 یک یهدننامز هفیلخ نومامنوصنلوا مولعمو طوبضم موج لاو>ا فرش هدزکس

 | نودناروهظتودو طعم مظعهددادغب دو دشا صا ندصر هعس بک اوک

 Pharos ما FoI SF po glee ندنا قاخ بوسا موم“ دای حد هد هرم هب
 ب و ردلاق یی یک واط هلژراوطو بودیاقرغیرلیک و O52 روک یپید بوقاب

cle,هلو دلا فرش هدزوعط شعب * یدنا و هدر قازوار هرکصادنوک  alasهد  

 تب رعد بوراواکا همیلح تودنا Cindy opal وبا یردارب یثطاس نودنا تافو

Golوار ارا رم رصنوبا  rant oaتعلخ یدب کا هقیلخ هدک دلک ه.هفیلخ  

 | Bey وار دوا og AS كزالب یکیاهثلاو MAY هش وب و دنیاد یسابعو
 ود Allele هلودلااهب اک | able نونوقوا یسهمان دهع بوروئوا هدیسرک
  یدعیاو ثدحلا نیسلا نا * ریهاشهرابک ندیاتافو هدننامز (هدناف) یدوق بل
 | یزاراارکبوباو وعلاش ینارمسو ةيعفا ثلا میش یشاشلا SN لافقلا دڅو

 ¦ فلومیپا رافلایراجملا mally y هپ lee یرهزاوهب ولاخنیاو هیفنطا حش
 . حش یرهبالارکب gly یعفاشلا یزورلا دیزوباو رعاشلاافرو بدالا ناوبد باک
 | ناو وهلا جش یسراسغلا یلعوباو هبفنطا جش یدنفرع« ثیللاونا ماماو دکلالا

 فیفخن دو ردیفلاوم ربیکدنسم thee GE هک جراما نيسحو یکلالا بالج ا
 | بوروکی ودر ترضح هدنسهعقاو هک هناب نی بیطخو هیفوصلا مس یزاریشلا



‘lest Tyب  yo (eadپود  iE abو  TEEتافوبوروکو ته  

 ناسکس زویحوا (تاقرفنم صهبو علخ) یدراقوق یک كسم یزغا لد هيدا
 بولک اہ یی ءاهب دک دستا ساک ین ر ندنصاوخ كن هلو دلا هد هفیلخ هدرب

oo slyبوروتوا هبیمرک  ail Jبو شوا هنتسسوا بوکح ندنتخت ییهفیلخ  
aa ol,كناهب بوراص  a= | puوب وق هلغلغو هلواو هدرهش بوروتوک  dade 

 بواواهدر, یریغرداق Ri ۳ دهالاب !sob ab stom یفالخ
 هلت امر eke بولا هثا ارس یاط بوت 2 تعب ust هرکصادنوک 2 &

 هلج بولقرداف یتزاغ ARES eat ۲ لوا كئلاوشچ وا ناسفط نویلسد

 یتا لید نوا 2S ندم G3 اشع oF تدم .Mahe! pole acd قارسژا

 BAT رمالان هللا رداق لاوحارد Gentes سماخلصف) یدنانوک یتلایآ
 able یقاشا یساباب ردسابعلاوبا ce رداقیمل دجایمسا ( هللاب ردنفلا نا
 (بفانم) ردشلوا هفیلخهدنشاب شبقرف بوغوط هدتلازوتوا زویخوا یدشمالوا

 thes aH le Gob وب هلهایس بولوا والاعص نوزواوابق وازکبقآ هکر دبور
 bE بی .صو ر دمو بدلو یک ذ ق دلم هالاصخ نسحو قفشهو قلم دهتع

 هدلوصا اعیدبا بهذم ییقاشو piece تر رس الدا ترس بوح

 ۳ alll "هلتعءو Silay راذک او مارک باص لئاضف صا بودیا call باکر

۱ 

- Sey oe tie 2 Po se 

FPS SR A ESE SS ESS 

 eb اهدنا رلز رڪ eA هوج ره .ovine یدهد هدف الخ Code تودناناس

 طول بودانآود eee هدلاوش بوک ait بولک هدادغب ینوکی جر

ab 1 Jy Gy,نا و دهع هغلوا هرزوا تافاصاعاد  osناسکس رل دتا ناعا  

 a: ZOE و ندماشو aly ع بوردنودراب رعیعام نجاح gl sols هدرد

 هللا زب نع یهاشداب pas هدیتلا oF PE نام یورو

 aoe دام ges ont JF 3 وال عير زوقط نا کس

 3 ean ‘wre * را ات [prey بود لب ندقاربط وتو

 مک ol use! ‘ wits) روصتم هللا ob ole یهایشداپ سم رلیضفار وزا

 easly rats E ا نوجا تنواعم opin ٠ هقیلح بوش fle ويد روصخان

SSSا ا ا ا ا  

 ۷ + FIS 2 زوبجوا ( piles ضەبو (ca یدرو وقوا فیط) 1

 ست

 هم م و ےس مم و س س سو و او ا ےل سا ا ل ل ل ل سس

2b |رو نوک یی رک بیا راق عارذرب مددادفب هذ کس ناسعط * رایدتغاط  
 1 هل هنامزوا ears: a ۱ سس



e Beجم  

 نالع,بولوا هژراز eee ot هش روند جدو یدشمالواعقاو یرمظ) دهن امزوا

 (Saigon یسارغو عفر یسضاف سها هد gab ناسعط 2 ید مهرد ىلا

 | « فب رظ ثیدح یدنع ( ملنز )هکیدتباوجهفبطل هلب وب یخد Zl رعاشر
oe dicsكادو اذسع % یزعد نیبطاق نم *  galas * Eeلوهدادو * نرم  | 

 || ههفیلخ هکردب ورم( هب رغ روما )انه قدصبنمو * اعیجج نایذکی و * انحرتسا

 | بولوا شراتیکیا یلاقص عارذر یو رایدرونک هنسکر ندجوجءو ج وجاب
Cle |شعرشودلب هبناجوب بوعیچ هننسوا نينرفلاوددس یدناراو یراقلوف لوس  | 

 ۱ نورب نددح wl Ie هده نیکتکسن دوج ناطاس هدنوا 59252 * یدا
  ندنوتلایناص !Glee زویتردهدنحما بوردنوک انادهمظعهب هفیلخ بول اتتع لام

 أا یداراو ELAM رجا توقان هرابکب Slade شعلا Shy هدننروص تروعو مصوب
 یربا هدتاغ تولوا قر و دعر o ugly اوه هدهیعت را هدب رفع هدرب نوا

 ند هطعا رود هکمهدحوا نواید ردا الهیناویح ویدا نانقوط :ره نوغا راشاط

 (BP * بوروا هلسوید Sale دوسالا رج نوعامزب مسحو دنلب ably رجا
 لالا یف هدک دید * Cull اذه مدها موبلاف &v ییعنعایپعالو دحالو را دع

aut yتوزوا رخ کا  odesب واقا اأ:  Jat a’قلوا هل هلکنا  dat 

 هدقارع تالو عیجج هدزکسنوا* راددلامب نجا pas lal fom ںوئلوا لق

 هدرا هعر نم بوغا رولوطنامعب رشیکیا 5, کوی ردقیسهطرع قوات یکجوک
hseهلج وسا لب قوغوص ہدتاغ هدناب نی رشت یدو یدتسا كاله  

 هدنامل هیحات هدد ادد تالو هدیهرگب # یدااقندنکر ح رلدالود نوکوط راوص

 بولو اراطنقر مات هلب راطنق دادغب یسب رب ندنرلجما بوغان راولوط كوپ هدا
eats lyعارذر,  BERSهلزاوآیک مردابزدلب ےظعرب هدنبجر كليب وب هن *  

 كچوکن دنا هرکصند هه Fah یدلواهراپ ترد بوتوطیمایض یی زوی ر بوشود
 | تافو هدننامز هلابرداق ( هداف ) یدشودیخد زدلبرپ لو ندناهدعب یخدز دلیرپ
 هال یهو رب زوریه هک les بحاصو وعلا یش ینامر*ردرانو palin LS ندا

 || رکب واو نیهاش ناو ثید> لع ماما نطق رادوهلودلا دیّوم رب زوو یدبا ندرابک
 باک فل وم یکءبلاطو ا By هيكلاملا BF دب زبان او هيعفاشلا حج ىتدوالا
 | نويلعنباو هيعفاشلا حش cur pall دهازو ظعاولا نوم“ ناو بواقلا توق

 | yp یره وج ا لیاعاو هب رعلا حش نج نیاویراخملا یوار ینهیعش و یرقلا
cls? GLناتک فلوم سرافناو هغللا  JSظفاحو هغالا  watery لیعاعماو  

ATS SCT 

(ve) 

1 



o و Hoe 

  a a. aeناتک فوم ینا ده ناعرا علدبو هیکلالا مش ج ج رفلا ن |

 | یعاشیسب EM gly رعاشلا اواوو هرو هشم pula فلوم نابحوباو تاماقم |

 دبع gly 4 ود م ناو یطر فد رشو درود ناو یینارفس الا دما وبا سو

om Jت اسلا  caeیتادم#لا رایج دبع یضاقو ناطاطخ داتسا باوبلاناو هیفوصاا  

 BAI وبا ماماو اے Stall ركب gly هیعفاشلا حرش foley ىلزتعلا

 رداقهک pb و رم ( هدناف) Jas جدو ىوحلا BN یسعنییعو اا
 سی رورابطادبع ی طاق هل مع سارو یئارفسا gle اوبهر عاشا joes هدننامز

ra “The3 هیما رک "هلطا هتفاطسیرو دوم Sءارقلا سيرو مصیهلانب  | 

 || حاشا س نو لایه تب ot all دع .bol نیئدا سو یا یا

 باوا نبا ناطاطخ سبروحاردنب ورگوبا ارعش سییرو یلسا شو
 یرهو> لیعاعما تذل ءالع سرو poe ats هللا ob ک اح هقدانز سرو

 سارو هنابن نا ابطخ سرو !GLY میدب اغلب us ج lyst ءالع سرو
 ءافلخ سدرو نیکتکسنب %25 ناطاس لولم سرو ببب> نب مساقلاوبا ءار لا

 یبا یرکبزو-ترد رداق رول نم هک ردب ورم ( تافو ) Galath رداق اند
 ook تودنا ols و و ان Le وا ناسهطاب ید نا تا یاس ها !az یذ |

 هرکصادآنوا بواوا نود هد هفاللنا راد نولیق هللا اب !cbs نالوا هقیلخ |

 . هناجر وا كهلجدرهن هدنسوشراف كلرهش دادسغب هلباهمرپ بواب رافچ ہک

 ۳ لصف ) sald ۲۳۱۰ 2 ee نقد هدراعم ب ولی روک |
 (fb. a هللاد,ء !PM هللاب yatall cy هلل al اف لاوحارد نو مشعو سداس

 ی ول هدنسهدععلا یزرب ناسعط زویحوا یدیارفعج وبا یت جت |

 | یوخ سوح تروص ںوخ (بقانم) یدلوا هقیلخ ab یردپهدن : ها یذ یبا

 *# العلاوذلوا ,Riau دود Jal ) هررح ( بولوا ناسحالا رک نامبالا

e+ rsوا  Awadال یدرءداحر  * afl.لد و لصف لها * جم بور ومن یدار د  

 ,jab els هدننحر ید یرکب هک ا دبب رغ روما ) م ہھ بحاص یہا

 ?Bi مظعو ءایس یک اهردژا بولوا بااغ هنرون ش iS دو بوسضود
 ا ل ٍ ععس <

  se" iول او هیعق اس ا 6 ءلح و ! whفلا !( 269.5 owبیط> وی الوابلا رکب وای ی ۱

 | هود بش ۾ چ ی ربع و هنابن نا , = 5 ual” ys aثیدح لعرد كردتسسم ۱

 ۳4 ,wil راص دهاحمو دو Jal), ale لم اک مع a کاح

 ( یالوا )



 | یر یالخ ںوناز زوا لس ید ںولوا مہ ?=es b یک فسو be هدرصد هدرکس
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 ۱ ۰ ءا بواوا راوتح وج ل رک Kh رودع باک رو Wen نالسرا هدنس are alll نکا

 ۱ ییالعا نعكلخ ىلع كعالطا و كعب od! oll رامصلا fe علطاا ر ارسلا م اعلا

gaat .ام راع  Layءاساو  lullاودعو اوتع  coilلو  prowlاو  ps!لاطلا  Dil, | | 

 ییرکی# CE | لاله pom ay ر نوو و كوا بوبمهروک نالوا

 تدارس all, lle en b=? HS دم یدلناص هنوت ,i) Isl بوس نر

 ناورق AS زوتوا رایدلوا كاله ندقاجا oi | كايلخ رهشره بودا
 ندنتلا بوک هرب GIy ضەب كنب رهش ناورق بواوا هل زز عظع هد a رفاو |

 تیهم یک دعر نداوه هدناسارخ جدو یدشربا هفورع بوعیح نوٽ وت مظعرب

 4لءاح صء؛ندنسا دصو تدیهو نوشودروعت هرامکب ینارغآ نامطب یللا زوب هلزاوآ

 بویقاراک تال "هدک دلید SA ے3 بو ]ین هاشداب رلیدرشو دنالغواراتروع
 هزاز یظعر هدزب ربت هدنردز Le * یدتا تغارف رخآ نیفلرمق ST یرافدرواره

err)راصحو رهش هلج  pate Me wlanہک كس یی لاو  asبولوا لاله  Lu.ر  

 | ءاروام هدزوهط فر و * juss eee dam هاگرد نوشالغا نوک ر لوح قلخ

 ps ae . زو هر ۹ قلانوا ی تواوا نوعاط elas ی ند د> هد رم زا

 تاود كرا ا نال رار شا نک ارا ءا را هکر دن ور ) علح ) رلیدتا تافو

 دالب بر رخت ME نوزآ نیفلوا 52 Gl ن ae اطاک اهفیلخ ںوترا کو شو

 یشنارس بوتوط Fo Gael یدتفروقیرلب رمغوا مها ب gal she بیذسهلو
‘gue :دص  gplی  aal>كوام لوا بوب وط  bdoناطاسنالوا هی  Dab | 

 یرهدمگ هدد قرقزوترد ید Lab نوا Gol كن السرا هد داد یدنرعاح

 مدراب ندنهاشداب par نودا عج SE ب ودیک نالسرا بولک ندر هش

 هالاتا یردارب Cla نالسرا هدعب بوردنوک لام Aly یدوا بویت اا
 لوغشم هنعفد لرغطهدکد تاج ورخ یخدوا یودباعامطا تت طاس ll ab بوشاربخ

ail por Kuoییهبطخ هددادفب یوشاوصیآجاقرب هلباهفیلخ بواک هدادغب  
pasیهاشداپ  aulهلام هد رد دادغب نوئوط ی هقیلخ هد هحایذ نو وقوا  

 ,a هکم نوژاب یتاجانموب جد sade * ید ردتا سبح نوردنوک هش رهش

 كنا ےھللا دبع نیکسسلا نم میلانی ا * هکر ایدصا ace كن بک بوردنوک

 تح كلح ءافطا اهرک ذامو بقاوعلا قلاو اهرکشامو كملرفک دق dune اذه

 | انیلع yah دقف هیدینم برهن كيلاو هيلع ale AE الا فصتلا ماعلا علطاا



Boeمک \\1  

 | رو كيلع ae 2 اتفاصفا ,ass كيلا هانک اح دقو Ap نحو نيف ول

 i | نیک AN nm cil sar ler Sob be leas 3 نقل yg As < ىلا ءدها تءالط

 هتک. dle هد !wg لنف بوتوط یتردارب لرغط هک ردب ورم ) سواح ( 1

 پولی ردنوک هلمارک | wt نیکمردئوکریخوید نوسردنوک هدادسغب ییهفیلخ |
 لرغط ورک هدادنی هللا ت 9 Hod هدا یر ۱ it عقلایذرب زا 1

 بودباوفعن زاح وص oa ناو هدهقاس دنتف <dal هک رد 5 1

 نوتاص هلیس ها رارکت بویلا تفم yo Jaret ally یرابابسا LE ندشارس |

 ران بزیموق (Aas Ano نیشاب پولوا عاق yc I € اص كد هرع رخآو بولا

 هدجوا یللا هکر دب وه ( هب رغ روما ) یدروب وا ,slate نکرروتوا هدنهاک |!

GASهر راشوق راچوا هداوه بونروک رزدلب بورار اید بولتوط نوستب  
 بودنا هعقادم یدوا ںویلید یتزفندهقلخ لرغط ناطاس هدن رد lll * رلیدشودد

 بولک هدادفپ لرفط هدسشب یللا * یدتبا حاکنراجان abl مادقاو مارا تبقاع |

 یدادغب gal هداعا ییهدساف تاعطاقم نانلوا لاطبا بولوا مجج هلبس هحوکنم

 بوک هتف بودیک هم رهشیرنالوا PO بورب و هما ملا یرولف CL یللازوب
los,هت نالسرابلا هلودلا دضعیکب ناسارخ یسهدازر دار بودا تاقو  

 هدناسارخ هدزکس sale یدردنوک همان تزاجا هتنطلسو تعلخاک | هقیلخ نوک

an’ممظع كدهنوک  ah)هنسک رفاو بوک هر راب وکه کا بولب راد رلغاط بواوا  
 نوا بوغوط زدلس ,ale روئمو رودم هدرد لکش only و * یدلوا لاله

js yx Kalraیدلوا بنا تواتسک |  * parg dla) saeهدماشو  

 روص ندرلوبق بولوا لاله مدآ كب شب یمرکب هدهلهر بواوا رز مع “|
Aad وب و Slot yb ردقلخ بواکچلوپ cue. zh ردو oa wgith 

 دص ! yaقسسمد هدرب شّلا * یدتا قرع ۶ نسهلج تولکات رد هلفغا|یلع نک

aval os tile نالوا so هیبشو اتد دب رقهداعلصنس>و تا ز زو شعن هدعاش 

 یبهدنرب فعس نوشوط  al deیدک لاخ ید هد ین نس> كن راوبد *

 شعلا ( aSهدرصع ’ Gals aeطقو  seهلدس دمو  parتوق كنيهاشداپ

  ۳0رو یداواردوقوا هما دادغد هفیلح 1 ه.لح> هد هک شدت 30

abl als abs go adeكلب وبلاد هتسوبشا × یدنوقوا هتمان نالسرابلا  
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 نایژریشناشن Gola نالسرا بلا هلبارکسعرفن كينوا نامه هلهجو جاتح
wyندروغوارب بویلوشراق یرلنا ېک نامد  dbl dmبوراو بوراب رافص  

 بش AE LS او رامزات یرارشا رارج رکسعو راتفرک ہد ندی یرافکر ما
Tateمرخو داش لاع هلج نالوا موو ناربح ندرافک موج مومن نیکنیا راد  

 دات Seats شیجلا * رایدټیا abl a یانثو ناوارف یاعد هنالسرا تولوا
 .ںولوا 11 مظع هدرصم هدهنسوشا یدک هنر هاش کالم یبغوا نولوا دیهش

Geیکءارب نوتاخرب  ageیدت اروهظیند نوعاط میظعبول 1 نوناص * 
JI plهلحدرهد  Molدادب نوشاط عارد زوتوا هلهجو قدلوا عفاو  

 ندکب زو بولوا BF ناوارف لاوماو ناسااو راوط 2 بوتاب هب وص يرهش
oob5قلخ هلجبولعس وا  MAILSبوتلیقهدنجحما یک یزام هعججیکبا ںوروتوا  

 لنهفیلخبولوا عقاو قار mt pares slain دی pl رلتاحانعو راع درازا سم

 * ربهاشمرابک yal تافو هدننامز كتهغیلخ ( هدف ) wal Je دعب و ییارس

 هفسالفعیش انیس نب <Lely abl E یرودق ماماو خرومو سسفم ىلع ماما
 یودیهمو sel فلوم یکمو رعاش رایهمو هيفا جش یسوبذلادب زوبا یضاقو

 نیهاشیاو رد دانساو Gow nu را ماما نالوا یداتسا كنیلازع ماها

 الع جش ىربشقماماو ىعفاثلا الوک ام odes نیسس> ةاضقلا ىضاقو
 ىلع sad oly ىربطلا بیطلا وبا sels ىرانعلا حراش لاطب uly هیفوصو

 هديس ناو نیئدحا ےش قهب ماماو ىؤعلا Oley ناو هيعواشلا 5 ج * یدروالآ

ual geباک  fsبیطخو م  Galeیاک فلومقیشر ناو او تامل بحاص  

Petع ناو  Naیدو تالاا ب>اص  (aly) gr! jas xیه  Ke 

 بوناشوب یدنب كنيلوق نکروب وا ,sy ناق هفیلح هدیدب oe ازویرد
 بودرغاح یناکراو الع راک هدقدلوا یل وتم یلع فعض بواوا ناور ناق
 ودنک ب ویلاق یدال وا نیکعازآ هدتاغ Fle atl apo هردابع یتاقوا

attheهدهب تبصو اکا یفالخ بورغاح اغوا كناغوا ندبا تافو  JTهت  
 Gal لس شب GA یفالخ تدم یدب GE GF تدم * !Gard تلحر
 ail) اب ماسقلا ya ن هها مار دن لاوجار» نورشعو عباس ل لصف)

 هلیصفت نبات هدقدلوا عج هلیدصق قلا یمالسا لها دالب pm يرکسبنع رفاک

 هک ;(gts slaty چو هیلح Lal وم ناه ةصالا مدد وا ورم ست فلوم |

ae! arاب :یدیتعم تل اس  ailیردپ .بولوا مساملاوبا یی بک  AFبویلوا هقیلخ  
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 یدج (Caz) یدیاهدردامنطب هللادبع بودا by هدشنام Jal ple اقیرذپ
 یاصاوبا By Fle نیاو یی نخ "یناغءاد :اضقلا یضاق نکردبا تافو ما

 بودنآتتصو کو gle ںودر .Sl یتایعاو ناکرا ضعلو ین gle ۳ یزارش

 ,giles) orl | تعب ه دنشاد aKa هدک دتا ۱ cles تولوق هللا یدتعم نقل

 تکو شو ٿو ت “طاس كن دتقم هدیهذ مالسالا لود باک ( وا تفالخ نامزرد

gyرات او اخرونم اره ینامز تولازوا یتدم ب  deeنکل بولوا  ee 

 رلددلوا نک اس a2 JSP قلخبواوا بارخ دالب ITN Dodd میظغ هدهقرفتم |
 تاریخ Me هدننامر كن وب هکرد روك ae الصوم هدافلطا ی رات * نود ۱

UT,روهط هوثک  galنالوا مدقم ندنو  Glyكنافلخ  a Ableفعض  

 تمه Seg ell یوق تنابد لاو مب رک بولوب توق تطاس aly نکل بولک
 تان بحاص تاذ فیطارب تامخ CF pt لماک Woy ped ی لقاع
 هددادغب هک Gl Ag cast ندنس هی راث !نیغلواند duels ۶۶ ءاهظعن ولوا

accoقاخو یرانوناخ هدنزاسو  aleیمریکرمَم هطوف  ateلرازااسم نودنا  

Hy cll Bpرتویکو ید  AIهداتفالخ هنس لوا یدردیب نراجرب  
  قشمد هدزکس (Gall ata یهاشداب رصم هرز وا خدق ب ولسا هبطخ ةد هکم

atl aal> voliنیطالس توتقوا  pasی یرلکدردتا هدا ژ هدناذا  de > 

 ىلغوا Ce p25 هدزوفط Ral * رلیدلوا داش bikes gael | كرت ar لمعلا

 هرعاشا هدنس هسردم کالا ماطا یرب ذو كها کلم تولک هدادعن رم وبا

 MF هد هدافتعا لاسم amt بولاغوج یباوت Gaal ظعوو سرد هج بهم
 یرب زو هقیلخ نوللوالتق ?Jara بولوا acl هاتف بویلعازت هل رلنوب هلن اثح

 نداد عج هدتلا ا * یدتا لرع نيغ وا ines هب هلباسدح ی هلودلا رف

 رب زو نسح ن دج Elsi gl هفبلخ Say * یدلوا قازوجوا بودیک طعف

 هددادفب هدرکس شع * یدشود هلدا ین تكد هتعاسرب , ,jal clas ردق 8 هدایضو مرج هی رغم ن دقرشم هدنرفص ید شع * یدوق GA gb ینبقل بودا

 روگان بولوا قرب و دعر SF شهدم و شحوم بوسا لب هایسرپ هلا اب هاکان
 تعاسجوا Soaks تلاحوب بونیا مردلب elo وغاب موقو زوتیک
 هدزوعط شک * رایدلوا ناساره ود راب روق Cals نانا da بوروط

 رارکت od yo ناتا تودیک oes تولک هدادغد .fl ناطاس ندناهفصا

 بوروب GHD وا نوح !Ne هدنفارطاو یارتسا یطعر نا ودنک بولک
 ا ا



Beهی( ا  

 کر یدادغن wad ب < oy Eb acs ںواک رار oy هد ناسس بودیک |

 اضر لم mes ile ly یدوآ eas هد aal> (a هلا ملسا

 * ین هدریکا 2 * هاک رک نا | rates (name )3( هداناو

atدنا  Aesا  FGکریس * یدعب اتاق بواو  

wg! G dole ol ==کلم توروس دوو هاو رد نیز ول  abl 

 MLK )1( رلیدلوا yg poe دادفب لهاوید یدتا yg gh col Sct هفیلخ

 | تود كن آ ینوتاخ كهاشکلم (رمن) رتو غبت رازه دصدنکن * !jae دنکیم
 هدعب بوزدشا تەب ةیفخ نسا ما ودنک هدو Se gl هدنشاب شب بویلقاص

BIS, یردارب لو elu وأ S392 :هدنعص) كنم ریدر ate * یدوق wal 

 ?G23 (si) نیدلانکر یل بور و ک1 دقراح یینطاس یردب بودا حورح

 حشو نی reall جش یدخاو ماما * polis MS ندا obs هدننامز یدتقم

 || Gila قاصماوبا عیشو غیدبو ناو یناعماع !c= Gb رهاقلا دبع
 ]| هکنیمرطا ماماو لماشفاوم غابصلا نباو هیفوصاا ee یدمرافیلعوبا شو
 ; clad الا تبحاص یراصن لا هلل ادبع مالسالا an و ردداتسا Si ir ماما

 1 صلت Cre فاوم یشمد بی ءطح و هنا ر مش هداز رهاوح رکب وبا ماماو

 || حس یودزپ ماماو ۾ سیفنطا میش یی ر اغمادلا ىلع ندم ءاضعلا یضاقو حاضباو

 كنم رع ید و زو" رد هک ردن وص (تافو) ید را ها دو هينا

 سم بودنا تافو ةا .یمتدنآ توری و تزاجا هتنطلس هقرایک ر هقیلخ هدنفصف |
 تدم لی زوعط زونوا GF تده * راشعد یدرد رهز یه ۳۳ وادآ راهنلا

 لاو-ارد نورشعو نما لصف) Galle sll یآ زکس لی زوقط نوایفالخ
 | زوئرد بولواسابعلاوبا یبنکر هظتسم cal دج ایما ( ردتفلا نب هللا رهظتسم
 تحب هدنشابیلا نوا هدننافو Grete Asa ناسکس ب وغوط هدنلاوش شع
 یداش كد هنتفالخدشرمسم یلغوا كنلغوا یلغوا نوتاخرو یسهدلاو بوئوا

 شوخ قافشالا مع قالخالا م رک رهاب دحوذ رهظنسم هک ردیورح (بقانم)

 نامالا مع نامز یدیااارب و اباع ر "هدنزاون ey اع بع سیف lle ساون

 ( مع )
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 زوبرد هک رد و رھ af) مداقو)) یدشلوا بورکمو نکرب ,aj ورحو ناف ترك

 عج هدنوح جرب یس ربع ندلحز كن هرابس aa بک اوک هدز gab ناسکس

 دادغب لها نیکعدردلاع>ا قلوا نافوط بب رق هحون نافوطرلمح هلجج نیفلوا
 SLT | بولک لس ly هحاج هدلس وب قافنا بوروک رلکرادت "a بوقروق

 ded نودیشدا هفیلخ یدلتروق LIS هراغاط بولوا ق رغ ہل رراوطو

 1 تودا روهظزق كحوکر روک یزوکی کیا هددادغد ل و an * یدردیکر لزءاخ

 se تا oittkaals زودرد * یدتا <Olam a بور وربح ندسان رارما

 كترهش lb رەكە دعا رد ول ىراقدلا ادتا ندراناتسولا یرھتش دەی ںولک

 هن راقدلا یجاش كنهيقوجلس كولم ىهاشداب par هکر دب ورم × Hallet نفارطا

 || لوبناتسسا یخدرلنا بودبا كب رحت یکنرف هغملا بواك یتفارطا و یماش بونجتا
 | ناسعط بوفروق ندصوصخ وبااعروا pl یدرلشلک هلا اعود ےظع ندنساب رد
 ا ب ودنا كنت یلاع هتل "هدید كنرد ك؛هآ ,eg: > cil كن رگ هدیکیا

 || بوشاوص نوهیج رانا س ندورجا بولا اربج هلا هرصاح یا ید gal اطنا
gineنولبرق رامدآ ندفرط یبا تفدیک هدرآ كرلنا رافک توحاو هب هرعم  

 || رانالسم بوراو هصج هرکصادنوک یقرق بوذبا دیهسش oll كيب زوب هدمرعم
 هدنحا بولا هلا epole یآ 52 رب یی رش سدق هدعب * Lal وا ملص هلران
 دجا تم Lav داهزو الع ىرەت هکر یدتنا دیه ناسم هدا ز ندکب شک

Galeryبوة  deعج هدا لک یرلددوهب  anil w+!هد هتسوشآ × رابدقاب  

 dade نیک-عا هبلغ اکاو كنج هلق رابکرب یردارپ هاشکلم نبا a ناطلس

 هد هءظ> هددادغد بو وق ندلاو دلا SLs بقل بودا هاشدان ید

abاف بولاغوج هددادسفر یسهفاط هثطاب هدنرد ناسءهط * یدرولوا  

ax’ندرانا یخدقلخیراهنسک  GIA’نایعاو اما بودرا لتقف  Jameهلب  
 طابسعسو هب راسفو فوسراو افیحو ح ورس كرف هد هنس وشا یدرار زک

ley,ندرانالسم ییرارهش  pallناطلس هدتلا ناسعط *  oFضعب  Jas 

 .asl gal چاقر .lol هدید ناسعط * یدنلوا dy oo jat> Po نیکعا

 ple زرض هرانا اس بولوا wide یرالاتفو دتع یرللاد-ج ,BIS یردارب

dl |دهع ن دنیفرط بو ریدتبا حص ییسکیا الفع  Jarl)هقیلخ بولب زاب  
aa Syهددبطخ هدداذغب نوردنوک تئنطاس تعلح  obناسعط * یدلوا  
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 یهاشکلم هلودلالالج یلغوا هدئشاب شب یا مما بودنا تافو ق رایکرب هدرکنس

 دڅ ناطاس یسع بونلواداب هدهبطخ بور وت Seles at بورک هئو

 هلبا تکو شو 359 بودبا اش داب یتا هفلخ dale قافنا نیکشا جورخ

 اف و ناییص ناناب gis no post هددآ دغد هد هنس و.شا 9و هراهدصا

 هنسک رب هدنفارطادنوامهدزوعطناسعط * یدتاروهط مظعنوعاطهدعب بودا

 ناطاسهدر زویشب*یدنلوا لتقبولتوطهدقداوا عبات هئسکر فاو بودی |توبنیاوعد

1 a> نیکعا ولی a—Nass عذر ی رلحارخو جاب فلاح هعرس هددادغب de 

 لبب یکیا بودبا EF abl ربج یتسسابارط ماش كترف هدچوا زویشب * ریدتیا رلاعد

 | رافک ر لناس ءدنرد زو ثب * یدیشلوا راکنج ?a نودنا هرمصاحت لب شباب

DAF Alجرو قوخ عظع  SSیکب بلح بونآ هلناما كنرف یترهش ادیص  
 زرش هنوتلا كيب ید قلخ كثر رهشروص هیایساوتآ !as و نوتلا كم یکازووا

 بودبا عفد ندنرارزوا یرافک daly! Peg ich, Sle هنونلا كيب تردیکب

 رمل ادھر هدر ےم ہد هنس وشا * رایدتاردغ نوژوب نس لاد نیعالم هدعر

 بولتوط Glad كف بویمروک یزوک زوک بورارف dle بوسا لی هایس
 اوه تولحا رادقهرب (crm بوشود لاله قوخ قق هماخ بوغا موق نداوه

 هلکنرف نیفشات نا یهاشداپ سادنا لیب وب و * یدلوا ماشخا ءدعب تو راراص
alaeلتق ییک كرافکو كنج  goهدیدب زویشپ * یدلآ ناوارف لام بود اربسا  

nbهدنب رف 4  diesبودیا كنج میظع كنرف  JAKبونیص | ESبولی ربق  
 هل Sue د ودوم یهاشداپ لصوم Jo و و رایدنود هماش اعاغو الاس رلناپسم

 PAS ن زام هعج بوراو هماش هدعببودیا كنج plas هلکنرف ںوراو هسدق

 بودیشیا یکب كنرف هدسدق * یدنبا تافو نوک ا بوروا Le یرب ندهتطاب

 اه د:عتاتف همانا * هکیدردنوکب وزاب هج رع نوجما عنشتو نعط af اح ماش

 Salil, ca × اهدتس نا dil fo Gah اهدوبعم تی lait موب

 یرانا یلاعت هلا هکر درو قیال راهدیالتق هدهالا تدب هدننوکیرامارب ب راسببر

 لیس میظع هدرا“ هدنب رق رکب راد هدرب نوا زویشب هکردب ورم * هیلبا كاله

 “رد جاقر بوراپوق نسوق بودبا GF یراص>و یرهش بقلک لب ورپ
 یفجتالغوارب و یدناوب هرکصندلیب جاقرب بولموک هدنتلا Gb بوروتوک هرب
 pend هدنا dam تردق ضح بوصآ wll نوت زر بوروتوک هلیکسشب

a meen ara a 

 [lard رفظلا وبا * ریهاشم رابک ga! Sly هدشنامز رهظنسم ) (wil دوب |
» eee ae —~- —-- س ےس س 
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| orem مالسالا ax و Sy 1 تیطخو دبعف شل am renee یسدعلا ray 

 جدو یوغللا یدرویباو هب رهظنسم یاواتف فلوم یاشو یلازغ دم ماما |
 SH bes زا هدنچوا BS كنياوالاعس ر Sil نوا نویس (تافو) یدنا راطهب
 !Sap Es ینزاع پوادیاتاعو هدنشاب Fl قرف ندنض مع قیناوخ

 | لصف) ۳ یدالوا aby بولوا یآ يو = ترد تا رب on تدم

 س

juveبولوا روصتم وبا تانک دش  REلا یک دارا  

 لها لماک لقاعلماع ملام (بدانم) یدناوا تعب هدننافویردب بوغوط هدننابعش
 نسحو ,lial قافشاو لدع بواوا تعاجدو تاهم بهاص تع عو ته

oaلاوحاو هتفالخ روما هلا یاص فیطا  el L392 ALS)نسحو  piles 

 نیکمروک فاسعاو روج ندفارطا ولمو ترشاعهو طالتخا هلا الع بور و

abilراک *ردشع ات ترشا: متا دلا ار ار ه ور کلا ةمزلتسءنورح  sieند هیعفاش  

 KGS ب ویک رلفوص كولس هفوص هدنلاح لئاوا كولمربخ لوا بولوا
 سفن رهام رعاشو سدو شوخ هدا 5 ندافلخ رب اس ید شالوا نیشنتواخو

al wz b>,یعصا دیعرب تولوا سالسو  absهکیدوق وا ینو هدنس  * lanlرک  

 asl ءایسل | ضرالا يلع تلعو ء ءکذ تعلطو ءاوصالا تفرشاو ءا ون الا تحسام |

S| |عده  Gleeبارس علو  Alyپولسساوب بوید * با امداقرسو بالط  
 axel eel * od رحاوا توتفوا هر ,ce دبطخ لصعمر رب هرزوا بوع رم

 بود * ,Jail 5259 كنت fui یعزواو ssh لع یعاو یب 23

Conرفظلا وبا نکا هرژوا كعا  leوشا  as absرعش لالاق هثحدم  

U ۰۰ 0 0 SIرو مس موجب 7 3 0  

 فحدو راسم يلع # Me نم nol هللا مالتس le (le!) a :دووا بولد

 * سالا هل ناك و Goad apn * ےھگومانالا ما نم لضفاو * pall همالعا

Saal,تفنش دعل * یطعلا لزت هلجا نم هدح ن نعو * اب رغمو اقر ضرالا لها  

 تولعلالک اهب ت Sex wey اا nb لصف ةظعومو * <a كتم انعاعسا |

 * Migs last ¢ ناندع ام تدزو * رمهها یی و فوخن منفجر دعو * باهم | ۱

 كب یهاب # ادع دوز قح سالا ى ب تدسو * رک هل ال مای الا نسب ا یھ ۶اف

 * ردصلا انل ad تناند هللو * انماما هيف تنا pas هل × a)! Melly داصسا

 sol oo * pass) ad تنا pas مداقت * اک تاللاو مانالا ىلع تیعب

 وا زویسلب هک راد و ره (بیارغ ۶) ,wl لی الص هيف ۱:درشد * انهم دیعتشلا

 ee ا —— .

 SS او و سرو ا ا سو م ا سس سس

 ( هدبتلا )
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 رکم aS نده راز هد Ke هدتلا |

 هدنرد em * یدشاقاب يلعب ا یوب فن ro مرح هد ھن Ae بوشود

 یدو Gab Jy as! Jol رفاو بورد غاب شنا بولک تواب رب هباوه هداصوم
 راقت الغوا رفاو بوزک بوج وا هکیدتنا روهط راد رفع ولقر وق يکيا ةددادغب |

 el sae هاضعلا ine owen Zs * de 9 3 هو یلک قلخ !wa لاله

 شک نیکعد تاک ضع ندفوصت رارسا هل بس هیهلا دبذج یی ب>اص زر نع

 | ا هدنتفالخ ایم (Gas (ole) باص وید یدلوا تناثر یال
 حاصولا cols وخ ےس یراخها لصقل ول هالا سس * ریهاشم LT ندا |

 ۱ 6 ا !gh یناهءادلا ىلع ن we هاا ols ن لع نسل اویا ۱

 رجاحیشو تاماسقم باک فاو یرب رحو تافیلأتلا بحاص ى وغبلا ةثسلا

Jeلعیعع ن ءافولاواو یازغ دج ماماردارپ  jouییارغطاا ندااد وهو  

 یعقطرطلا ركب وبا ماماو SLY باتک فلوم ینادسیم و ےھلا ةیمال فاّوم
 | ( تداهشو سبح ) ?cal Jas ید و ینادمهلا 5 Leal نیسع حشو

 بودا تافو هذ شب یبرکب زویشب هاشکلم نید# ندوج ناطاسس S54 وره

 هنب رب ره هدعب بوشاوص SF بولک ذوعس» یسع هدکد اروگدواد یلعوا هثبرپ
 دواد هدعر دوع ته هددسطح هددادغب !way لم هرزوا قلوا Khe درب

 1 ندنر ۳ ع2 دوعسم یرکسع توعیح < akin بوشنجا هد وعسم هقیلح ه دعا بوتقوا

 هدست 2 hae نوئوط هل عدا ون یی هفیلخ دوع سه بوحاق weno بوقروق

 هدراقاتز gt! ob 29 وب رغ هدک دتشنا دادغب لها * camel سبح هد هعاقرب

 هبطخو ?gl زاغ هلتعاج بولوا نالانو ناب رک هسنهرب اب ورس نازو نادره
 رخو هدقدلوا رب بسا <Aa. A رلددتوط سا مظع TS | نودنا عیم ینموفوا

gals( مظن) هکشعد  LEY,نادسالل  abنم م یداعالا تالک * اه  fret 

 (x) 4 * نیا plang ه یعتوعو * یدرا 0 توم یشحو ةب رج * ماو

aesرک ] شیهددا  lal douردارب رچنا طاس نوشاک !بوشلغا قلخ  url) 

 ,All اسدلا ثابع غوا * هکیدردنوک ںوتکم oc 962" وب هدوعامسش دوعس#

 لاکو سوبنیز هلوقع ءاحر بوراو هننم ولارمماتعاسییددلوا فقاو a وتکمو
Sa"ختم هاشم هکر دنوک ی 0 هک دنا  Ayقر و دعرزارونک تفاط نڪا مس  

 J هبطخ نویعلک ژاع هدرلءءاحاص وص > ردراو os ن dam wir تولوا لزالزو

 whl re ee sic St ول ارم بوةروق Oo sgl ردقوپ ea د هئغېدنلوا 4۶ |

 ج

 ی ی ی ی ا س س ا س س س س اا س س ا <



UT ۱هم داع نمدادجاو  acheس  NL Nae۳۳ ۱ | هدقدوفواینوب وسم نسهروتوک  

 ٠ | ییهفیلخ رجس هدعب بور وط هرزوا ابا هلوفع هاجر بوپ aly بوراو هی هف باخ

 هل مو رعم كا دوخا ety یر دوم سم gale jai یدب نوا ند هنطاب

 cl aad هد رهش هعا رم هدمع هدنط ساوا ی-«هدعهلایذ زوفط یرک ر ویشب |

 نغالوفو نتروب بو دا دیهش dently tly هدننابوروا dtleieS هنرداح |

ail ona)نویلغا تودیشلا دوعسم * رل د ةا  Sueبول وق ناغفو داب رق 03  

 نی راچاص بوتر ن رلتاتفق نانز هرعت نانزو ناد ره هدرافاقز هدقدرا م pr هدادفب |
 مصا dl الب واو یادص یشوه لها سوکو متام مظع بوید راه رم نوزوج

acl |هدندرک دبنک نیدب لد (مظن)  ateنوخرب هک تساي ایسآ * بالود نیک  
 ل.یدنوا یفالخ تدم Ge قرفاب تردقرق یر تدم (CH ددرک oly نع

 Cath دش رتسلا ن هللاب دشار لاو>ارد نوئالث نصف ) Gal یآ زکسا ید و

 دودس ندنردف ینیلیبس هدیکیازورشب ردرفعجوبا GES دشار (a> روصنم یم

Use gbهنکیا ن وا بولید ر ونک ابطا  blدررب ندنربدو رکذ  Ws} 
 کم هدکد تا بل یردب نودا لماح هت راج رب نکا هدن شاب زوم رلردلد

 * رایدرب و ربخ وبد ررولوا غااب هدنشاب jab glist Meg كشالو هماهت oa رق
 dle یدشلوا تعب هدق داوا دیهش یردب هدنسهدعءلاید gale Zs زویشب

 بحاص تعاحهثو مرک لها تربس شوخ تروص بوخ ?Ge رعاش میخ
Gols Jacندنتفالخ هک ردو رم (تداهشو علخ) یدا لدع لئام  

 دوعس» بودیک هلصوم sale نیکلک هدادغب د وغ ناطلسس هرکص یآ جاقرب |

urd 3 0کت ۳211  

 ردها شود ردرطابراشو ینوخو ملاظهفیلخ بودا عج ینایعاو ناکراوالء |

 هدنطساوا یسهدععلاید زوئوا gas * نیکعد ردردأق هدکد تا Carl ندالع ۱

Sueشیدا  oSردا ندلص وم  alelاد تب وراو  oyeنوا رکسع نالوا  » as\ 

 لنق eller fant بوراو هنادمه ندنا !gt داسفو 1b بولاص لام هنرهش
 ندا Jans اد ال, ره تل w gal سار ن ,sane reas! Hol بلصو

SSS SSS میظع هدلاح لوا بودبا تراغ نسحاونو هرصاحت یرهش بو راو هناهفصا. 
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ausهدننصن كنناضر یکیا زوتوا بولوا  arithنالوایراشارف بولوا ندمت  
 بودیا لتق بورشوا BS هدشار بوریک ورا هلبفافتا دوعسم lols هتسک چاقر |

 * رایدنلوا لتق هلج FON MANS بوناوالتف Fold مزراوخ هلب هلکنا
 ot Surtsbolaas لها نیفلوا متاح مر کو و فس و نس> ب>اص دشار هکر د و ره

ale OSGتدم * رابدتبا تام بوروتوا  GFیآربنوا نامه < زوتوا  
 هالا مهال تقم یبضفو هدر نالوا صوص ع <alal لئعلادعب یدیانوکرب . نواو

 a) هقلب :ge لان هللا رمال نقم لاوحارد نوئالئثو یداح لصف ( ایدزوتکک

 هدنلوالا عبر زوةط نایسکس زؤر د oul alae وا eat: ro یه dE یم” ها

 هدنشاقرف هدنلرع یسهدازردار هدئطساوا یسهدعهلایذ زوئواژ ویش نوعوط

 ترضح«دنس هعقاو مدعم نوک sil نددنتفالخ هکر دب و رم (بقانم ) یدنلوآتعب |
 هدفدنلوا تعسنیفمروم go (ییفتفاف كيلا مالا اذه لصیس) نوروک یلو سر |

 ع x لقامریدم Jao نذتم Jacobs dele * یدنوق Gal ود هللا رمال تقم

 aa هلهجو رهو تعا Jal هدتاغ قافشالا eke gn مع قالحالا

 ردنارو دض هلبانطخو dd ar ودنک هلجروما تایلکو obra بولوا تفالخ
 دردم هلدایرب ذماد urbe shes یریدتنسح بودنا !lyse as تاذلاب یدب آ

alyو تماما مزاول دو تفالخ  c cle Acadدر هی  

 A ldae SILC عیج بولوبمات قدورو ماطنو توق تفالخ ناکرا نالبزوب
 تابعیلک هفالطالبق Al هدروبحو روضح یخدقلخو رونرپ هلناربخو ر و
 مزالم هندابعو ع روو دهز ید هفالطا دهد موادم همولع "هدافتساو Ly و

(ab, gl) oulناطلس هدزوتوا 55225 هکر دب و  doneeهددادغد قوش  

 4 هفیلخنامه بول | ییابساو لاوما عیجنالواهد هفالطاراد Koel لدعراهطا
 هرزوا ق روط هنساندرفستالاوتآهدننانارب ز یدوقرتاورکس هفوشاطوصو تا ترد
 نامه بول T هساراوهنره قلعتم هبهفیلخ دوعسم هدر ژوئوا * یدشهلوا تعب

 هدک دنسیا یرولف كيب زوب بوژدنوک Sry زو هدعب بولاق راراقع صوص# |
 مزب یدلاق هزمس یرالام هلج بو دیک هنسدشارو دشرتسم به یجدهقیلخ

daz ۱یزعدوجوم  Kollسد  Sousa’زەر و  Kayندوار  aed War 

 # هدکد دد عاملا همحرب aie نرزلزا سم هک ردعشعا دسهع هالا دوخ ۷1 زبءدیا ۱

 هدشناف ناخ بول آ بولاص لامالظ هاب راسو هرات بودیا تغارف دوعسم |
 دوس هدنس یوالایداچ هنسوشا * یدتا هدیشح رهزو هدیشک لاو دیار |



lasیک یکلوا ید هفیلخ بودبا مل-ست یک الماو لاوما هلچج هبهفیاخ دوم  
paiهف  tips۷ یدلشا هفاک:یب  oaks ganناطاس هقلخ  ae۳  

 هدلس «ga # یدلاںوناح اکن هللا ر هم نوآلا كي زو قزق ما ably كهاشكلم

 نکیا قچآ اوسه eid Ay زوتوا al لیمکت یناضر موض alias لها
 هایسرهدهاش لب gay * یدشمالوا عفاو cals هصقوب بویغروک لاوشلاله

 بواوا اسیطرپ ابند بولکتلوب لزقرب یبک شن  هرکص بورارقاوه بولک تاوب

 یریا تباغو روم! مظعهدعب بوغیب راجافا دعب هجا بوسا فصام جر ەرکص
 هک هنسوا تولوا ترف هدنسارا لولم هدیکیا زوتوا زویشپ * یدغاب رولوط

 J. So نوا ندنلام ودنک یسرافلا تشما نا ند راحت نیکمال ردنوک یسوتروا

 دل ززهرک ناسکس ast, cade هدنرفص چ وا زوئوا * یدنروا وئروا قلنوتلا
 oS? Ble باح سدو JAYS لدهنوک شبنوا هدماشو رمصم یدو یدلوا

 هراز هرکر ناسفط هدهجکرپ نوکر و NF رارهش هصنو نکاسهدنآ بوقیچ
 مسظع هدر 2حهرفروا اضرطو الوط هدنرهش هربح هدش رق هفوک سدو یدلوا

 هدعب نواوا لاله مدآ هدا ز ندکیزو هدننلاراسنالقی هدوبح نولوا راه زز

 تالوصحا ما هداب gar # یدعیح وص هايس هدر كرهش بوگکهر هلج رب زدقوا

 درج نامه بولاق Sale AY ناطاسو دوهسم ناطلس نی ولوا یلوتسم هکلام
 سابعلا تلودو توقهدهبوترآ تکو شو توق كن ەقیلخ نیغ ایفا یرلتخطلس

 بیساک | بوریدپاب alt زض بواک هدادغب دوعسم هدر قرق یذلوا هدانز مدبمد
 بوسنجا aad بوتوط Gal cael ید دوعسم بوئوط هفیلخ ییالوا

 هنتفبولی رب وب ؤقیج هنا poy بحاح (ode نودایق نوک وا یرادج-+
 اباطحاک | ظعاو بولک دوم aul ثالماک ظعاور هدلب gam * یدلصاب

LSهدک دنا راتهصن هناف رام و  Kel obبودنا و یلاطم ضهب  
 هدعب بوریدزک هدرهش هبا عولبط نوح سهل خبوریدزاق هراحول یصوصخوب
 ردقوب نجاح هثنداع رام مز هدقدلوا هفیلخ هللا Gal poli palsy روهشمرب
 wel هرمصاخ .gli كرو رافک هدحوا قرف * یدنراب وڌ یرلحول لوا نود

 هلا یزاغ یهاشداب لصوم یردارب یکنز نا دو ندلارو یهاشداب بلح

 هفهرانروف ررب ررب %29 یرارهش BPN بورچاق بویص یکنرف بوراو
 هدنرهش ناولح هدمگ ws!) diqke هرک نوا هددادغبهدنرد قرف * یدلشاب

 قیذوب رب ویرابابسا بوغاوم!هدنکنرناق هدنمهدشبینرق * یدنلهراپ خاطر حد

) sy?) 
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yy BEمجیک  

 ] رلاغح ندنعلا وت <a dogs aai هکر دب xe to لوبق) یداب وب یرعرق

 برع لب مالسلاو ةالصلا ale لوسر ترضح نیفءالوا لاح هکنج نوکح

 قیر !bus اعددب هرکصن دنعو و ake رخآ كنضرف یزاءع clo deal, a و هلق

 BGR كنس یلوالا یداج یدب قرق زویشب هدر یرب زو abl هغیلخ یک
 یار هدقداوا pls نوک زونوا نویلشاب هاعددب رحم ره هدنزوفط

 # ریشه دنکیم هآ LST (5) GAS یربخ یکیدتبا تاو le هراس یی

 هنن را رهتش هفوکو هلجدو طساو هفیلخسپ (رن) ربثو غبت رازه دص دنکن

 GF یره ش هدکد اک هدادغب بوذبا عفز یتارکتمو ملاظم ضعب بوراو
 یلغوا كجوکر بودا aby sob رمصم هدزوقط قرق * رلیدسا هغانود

 اعاد یجدوا تور و anally و نا ط لس یاشداب ماش یرصع dale نیا

 هژ از مظع هدماش ,SY ه دنا یللا ۰ ات رج .J gamit Kin alk و

 كني رارهش aS اطااو سلبارطو و دارک الا نص>و صحو اجو زربش بولوا
 as تواوا لاله ناسا نااپ و دیه ~ASI Ji gla یروا assy یژراص>

 لالقتسا لاک هفیلخ هلئافو دوعسم هک رد ورم (تافرفت) یدلوا نارب و رارهش
 Pan مارهب ودنک یرلشکر س هلج هلغاواما مم لصاوو ماظتنارپ تنطاسرو«ابوا وب

 د ویدزا نسارجافب رش فدک * چ وا هلیذعخ و دنک هدنتفالح تدم هکر دب و رع
 لاعو یدردتا توات 4 ودنک Kx نسکلوا ب وردنا کن نسو لل طعم

thesهرکصن دهلابمصتعم ناب ها ىل هلا هدر دعربغ "هدیچ فاصواو قفشمو  

cal ds 5 ۱یدیشمالوا بنص توال هیههو  Spal peat)هر هنره یرنا  

pur aby ‘aa Fete yyردتععو یدرولوا  aulكولمو ارتا ءا ما وربندننامز  

 Ere واو ED هد N aw روما oles كشو هش ی هلا ال =

staleیراتفالخ د رج نامه كنيم اسلا ردفلاوذ  slكنوب * یدبا شلاق  
 هددآ دعن ule لا ءا اا ید او ب واو توف تقال ۳۳

etهدقار ع کللاع  paبودا ساتیتسا هلتکو شو سا  aeلاک جا مو  

 مالڪ *ریهاشم رابک نذنا تافو هدننامز كوب (هدناو) رلندلوا رک اح هلا لالعتسا

Wallریست هک هیطع ناور دفاشکلا بحاص هک یرشخزارع نی دو  pg re 

 cobs رعاشلایناجراو Jeg نوناق فل"وم ی رعلا نب رکب وبا ala زدیفلوم

 یدو لو للمباتک فل وم یناتسرهشلادجشو هرغو lad فلوم یکلام ضایع
orl jos!تافو هنیلخهدتسهرغ یلوالاعم ر شبیللا زویشبهک ردب 1 ورع (تافو)  

yt!یلغوا ینزاع  assشهلا یر تدم * یدنلوا نفد هدننارمس بولبق  
 سس سس سس تی د توس ی سسس



o ۲ Hee 

 لاو اردنوئالثو ینافلصف)یدبایآ قم جواولیتردیمرکب یتفالخ تدملآ
  ay emقس و ی( هللا رمال ( <aی  belly! eV asinبواوا |

 هراق هکرد ورم ( بفانم) ردشعوط هدرکس نوا زویشب  Fbوالاقص نوژوا
 هماقلا لدتعم  foبئاص یر بقان مهف لماش لح لماک  Jaeلضف رفاو

 رهاب  Jacربدمو حصو غیلب رعاشبللو 3£ بیهعو عی” بولوایحاص رهاظ

  Jalعدب میج عفر حج یر  dlingمرک بواوا مراص فیس هدایةشا عفدو
  besتععشو قفرو لحو  Aigلاک هلن ! Ls, ueیدبا هرژوا تدشو *

  Geنوا هکمردتا قالطا ینآ هنسکرب بودبا سدح یزامرب  Deضرع نوالا

SS 4 gh grande و ast fal مهر و نوا كم نوا کس ن هدک دا 

 <  whl wimبالرطسا عو ہد رنو ظذ * ید دمدا صالخ ندنرشس یرلناپسم

  ay Ayتابکلفو  ot poyفیطاو ساسو غیلب بولوا رهامو كلام هیالوطدب
Wo, ندکوک هددعقاو هدننابح یردب هکردب ورم * Gal راویراعشا سفثو 
draw Jane ضعإ یسلربا wg US فرح ددع ترد asl یوآ sy نولک 

wy! oles ود ردنراشا هکعد نس رولوا هل هد ةا سچو نیسو سج 

 هللا مک  els oe(هداف) یدلوا  oa jainندا تافو  UFریهاشع *

 زو سودرفلا دئسم فلوم یلید  Glyینالیکلا رداقلادبع میش ترضحو ربه

 ماماو هرسسدق |  gla’ daryهک یدرو رهساا بی مجلاوبا حش و  enباهش

 راس کرد ورم (تافو) !Gal Jas دو دیش كنند زورهس نیدلا
 بودنا تافو هدنشاب نکس قرف هدنزکس كن رخ الاعب ر a شفا زوشب
 یلص سم لاوحاردنوئالئو SIU لصف) ctl یار و لرب نوا یفالخ تدم

aulرسا نب  en ( autصاب یّضتسم هدتک  Pnردشلزاب وید  etlنسح  

calییضتسم " GETهدزوةط زولوا دوخا هدتلا زوتوا زویسشب بولوا دوا  

 ast نس> یرغ ندنو ر کصادی)اط Jo لعن نسح Gem ںوغوط

 قفسسهو Sele هکر دب LI (تبقانم) یدنلوا تع هدننافو یردپ یدلک قيل

 نسحا هدودیچ قاصواو + فو لهاو a ودوج لها (عارصم) قعنعو لداء

 ,ee الع بوزیدتا ادن هیهعورشم nd ناعطاقم عفر ذك دک ad یدبا افلخ

 یمرح و رد ردو هرد cise, JL هدنناب Sails Gls, la لاک بور دیک

( abl, 9 ) 
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 | زوب atlas, ve تتلو حالفلا EE حالص بح * ید ا هطاماو
 هدندرآ هدرب بوراو atl كد زوطا نا a نالو اوا مج eee ردق كم

 ناجا تو ایک gael رک ورشو ورکم لها یدرلکبد توروتوا

 J ضوداور هددادع هدننامز یدروالنآ ی هنسک gly ید هک دن ay بودیا

 هدنانطاو ناماو نما نانالس *هلج بواوا زارفارسو زاتعو Ge تنس لهاو

 نویماف نیطالس هدرصم هدزوعط لس لا زویشپ هک ردن و + (میاقوعبادب )راد ا
Lye ateنیغاوا  Ne Mee Elleنک ندیا رب زو هدنا ید  loolها یند.ط> تولوا  

aulكلهفيلخ مدبعد * رلیدسا اغود هد دادغب رهش هدک دردنوک ربخ بودوقوا  

 هرلدحرسو نع F294 رع راد هلجو باحو ماشو par بوترآ قکوشو توق
 هم یدلوا لاکر یموکحو لالعتسا یفالغ واوا راو

 3 رلاش بوغان راواوط ene ردقم روت کلکوب هدقار Ss داوس ضرا o3 دوم

 مهرد ,Daz G4 ety ندنرلجما بواوا لاله ناویحو ناسا sly نوقس

 بودا قرغ یرهش بوشآ نددح بوشاط SF هلجد دو * ید راو یتزو
aseیرا مو یرق ںوشاط جد تارف نوئلیق «دهرمشط ندراصح یزاع  

GFهاک رد (ع) بودا  asmقلخ  le pasهرزوا لاوتموب لاوحا * رايد تا  

OMلیحد هللا نمک  ange sip Saw deolشع * یدلوا لاله ۷  

 1 ند | ‘ ob 9( او تو فا ae ۳ كد هالا فص هکر هددادخد هدیرد

 || زابنای یادخهاک رد قلخ dle بوروط لد هحایص بوش ز wre کر ر

oleهی طتسم (هدناف)رلیدتا زانو عرضت هلبازادکو وس هزاون هدن زاس  

 یاده Dall gl ظفاحو !gs!) LLL نا ×رهاشم رابک ندا تافو هدننامز

Gobyرک اسعلانا ظقاحو مساقلاوبا دز ظفاحو ىوحلا ناهربلآ نب نیدلا  
 هکر دب ورم (تافو) Gal Jas’ Foy رعاشلاصب Gory تانا ا

 تافو هدنشاب زوتوا هقیلخ هدنسکبا كن هدعةلاوذا دنر خا ییاوش شب ش۶ زویشب |
 یآ ف 32 ally لب و وعط یفالخ تدم بودا تصو هدجالغوا نر بودا

 ol ۱( ی FRET وارد روت عبار لص ) تل
 oem هدننوا Demy ج وا یللآ زویشب gol سابلاوا ce :ک poll یه دجا

 !a هک ردب دص (بداعمو بفانمو هیلحرد ® یدشوا تعب هدنناوو یرد

 دع یدیاوللاهصلارقو Inu ولنر و ناغوط !oll ییار ونولزوک لزوک و ازو راتانولرکب
 نددح | نددج لماکو حو عاب و لقاعو : یهو dle مزاحو دعم diets مزاعو |

) ۱۷ ( 



ath ge ۱كن رهم * یدررولوا لاله برق راهنسک دحب 4  gles gedهلل | نه  

eae |یدبا  * alyنکیا راو یسهدیج فاصوا  Mb ablesلاوما رز هک بودا  

 راسا فلاح ه ر یر انایحاو Gol راد لر د رلنا بولا ن رلکالماو

 هد: بلح كنوبیزوجا نبا حس یتح بولوا هدنبهذم هعینش هعیشو بویلشا
 بولد acu 3 Ah نه هدقداروص ويد ae تمالصفا (o daily اهر رعد

  ackوید ردرکب وبا بور, و باوج نیهجولاوذ هنافراع  paiیدلوا رداق هګ *

 تالو هکر د و رم  alaeهجو هبارخ ندلاظعو موسر یکیدتیا ثادحا كرصان
 بلسو باح باص وهاورط لها زادنا دف دن و prs جد یمودنک بودا 4

 یک و شو تمظع لر دلد رییدت نسج هکردب ورم (تفالخ روما) orl وکو
GIT who ||یفالخ تدم  Soیراندنا جورخ بوبازوا هدانز ندافلخ راس  

 یرعاو ناطا س !ast نالوا هلا ,Elie مدرو مه د یرلالوا ,calls عفو علف

۱ 

 راعضاو تین هک ارارضاوتنایخ اکو ب مر ھ للا ۂ مک یدت ارح ہت Tut نیک |

 هدلاع pg pt نکیا هدنوق یعلاط یدزرواوا راتفرک هتدشراب ay هشا
 هدرل: وکر هو هدرهشرهیوداتمش Sale ably و blest لاوحا عالطاو 30

an!دارف|لاوحا تادرفع هکیدا راو یراسوساج  sllیدراردبا مالعا اکو  * 

 علطم ند رشوربخ کن هلحم Jal aah ینابساپ كن هلح ره هددادغب اصوصخ
sialylحایص بو زا نرللاو>ا  aeورکمو رکف هل وب یدزررب و «بهقیلخ  

 هنسارا تسود يکبا ندرمخ ورش لها ند رغو نیطالس هلیس هلیسو هليح

 | هلیحو راکم هدشاغ* یدرارلوا رادرب> رانا ںوغار ,OF atoll دعکیا توادع ||

 هدلاع ,Elle ax مو دنهو نعو ماشو rar نیغاوا راکفارپ نیب رود وراک . |

 بولوا هدسارتحاو aly سارهو فوخ ندنرکمو ردت كنوب سانریاسو نیطالس |
celleهد هیه السا  eos eoب واک هر ر  Ane? tyمالکرپ قلعتم  

 بولوب لاوز Np بسه هرکصتدهللاب معصم یدرا نەدا ماددا Sh ون ۱

chy ۱یرلتکلم نیلروتک هلا مدقم ندودنک * یدلوب لاک ةداب 5 عم هدشنامز  

by aیدرونفوا یس هبط> کلم ننلدا هلن رگهو هدنیح تالو بودا  

wae,وا رهم كهاش مر راوح ن وجا  Bh als ies ceeبودرونک  

 <I وند یدلوا So glee CHWS اضم و نکس راو ه gen ندهجآ ||
۱ 
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 * GAT بوئود بوناص رول بيغ هفیلخ بولوا ناربح یخدوا بوردنوک |



oeمه 0  

 | a : + We ۱ ج اء ۰ ۰ یا ۰
 ۱ ند ر و ںوروتک ناغهرا یطوطرب روفوا yo <| هروس sak y ندناتسدنه و

 | بولک مدا ند هف-رلخ یسدریا بولوا SU فی رح !caput تافو یطوط لوا
 | كلا هفیلخ مدآ نالک بوید یدستبا تافو بویلغا فب رح !pce یییطوط

gals Silesند ۵ تلخ اما  lageنوا ز ويسر جد ید رک بولد كدردنا  

 ندناتس ده قاح ow یدردنوک Ol ز ويسا کس هول هتستاا iS ید

 هنایلک و ages هک ردب I * یدد jdt هتل یکوداوب كدا رع هدق 2,2

 رلنا یروما تاعفاو "ue تولوا a ie هب ودنک ییدرتسوک عالطا هل و

 هدناسکس jos نیفاوا یعیش هفیلخ Calley عیادب ) رلشعد ید Joy و ربخ
 lik رل ودم ۲ رلم = ax هدکد تا هانک لها هات ی را Por ماما هددادعد

 * ید-]وا ررمط eae رنا س نیو ا دع یدان روف ندشدو مرج هاکعا

 | پواوا Grab ترد سراقرب یل وط كنا Kf gb قحالغوار هدر ناسکس
 تکاوک ی رشعم وا ”Cio سار هدیگنا نام * SAI راو یعالوفر ناب

 ردا ر دور زژ isle بوسا roe دا نوک نالف inal! ae هدناربم ۵2 با

 هدننوک هدعوںو °9 هر د هنا ت ردا {Ade رز نوقروق داد لهاهدک دد

alaeقح بويعا لب الصا  glشعاب  ageراقج  ghtب  ghبولت  
 * رلیدستا ?ga ارعش ?Glas نیفءالوا لیردق كحمدنا كب رح یی هلعتش |

 بولا ندنلا os یررهش هڪ و 5! رش سدق ندلا حالصناطلس هدحو|ناسکس

 قاخبو رو یلاعبوسا لب هایسرهد هکم هدیکیا ناسَفط * یدتا راکنج مظع

 AB gle رهقو رسک هاش مزراوخ ندا ءالع ند همز راوخ كولم هدهرول نح

 هکتبارضست یهفیلخ نوروتوا هددادغب یک هیفوس نیطالس بوک یتوھج رھذ
 توردنوک یعلبا <oi! p2 یدرورهس ندلا ناهش en هعیلح هدک دشا مرع
 هيف وس نیطال س یج د هفیلخ هدکد ردنوکر څو بد مرراو هتبلا بویم هديا عنه هدقدراو

 هاش مزراوخ هدک دردنوکر مهحور وخ زس اوج ی یی ا نوع یی ارم یراقدر وئوا ۱

 دصق هلو سر Spar تب لها یصاوخ jan بوکج USF 5 Sue بوتروا |
SK!یامت ىح نو _ےا  wasندنراتکلم ودنک هدلاحوب بود =(  

 ناسعهط * یدتکن ونود نیکلکییدأ رف ویدرد دند دص مو هزر ناتسکرت .درلشا



Sh بمب Fee 

 بولصراصر اب هه" ندنسادص ندش بوشو دز ,al alas هلءازا وا مظع هدجوا

 هدشساناسهط * رایدتایرازوامده4 Gobo توشاعاقاخ نوناصرار وق تعایق |

 بوی راهفیج یولب مقاخ بولوا طعف مظعلی یکیا بویعشاط مات لیٹ هدرصم |
 مظع هدناتسدزک "هر زجو ماشو per old ناسعط # یدتا روم بنا

Jat)تولوا  Jaal®زلاش و  ole.یدک هر هب رقرب هدشناب ماش  xناتسعط  

gabهدنمرح 5  aw,یر رز داب كد هحاص  te Jyیکراحوا هکر کج تو رک  

 دس هتک Soy لسو هبلع ها لص لوسر ترمض> بودیا تکرح امد بوجوا
 هدر زوشلا رلیدتا رامدو عرضت یوشاغا قلخ نیکماعا روهظو عسقاو ىلثم

 كنرفیجد مور هرکصن دلس شل ا بولآ هلبارب> ی هینیطنط 3 كنرف ندنلا مور رافک
an * Lally attتردوللا يراولشابیکبا هدر زوشلا  GAME gly gSبوغوط  

 Beal جورخ رارشا UU رافک Gate تالو هدتلا ز وتلا * یدماشت نکل

 هقیلخهدرب یمرکب * روئلوا لیص ora Kin كولم لاوحا باب cll ےک

‘aSال لا ندنامزوا بوترواوتروا ندهایس هدعد ندرب رح لسد 4 ھەم  

 یروا ندر رح قآ و مندننامز هفیلخ نومأم لوا ندنآ یدلوا رولبتروا هایس ||

 یدیسشعروا ندر رح یراص یونزغ دوج ناطلس هرکرب (orally یدرولتروا

Spel (ox)تافو هدنتفالخ نامز  IS Salحش یرابنالا نبا × ریهاشم  , 
 فوم kes لاوکشد ناو ه,عافر ۰ تو Wott ےش !<Fle Jl a كيسو an رعلا

 de Gall obey ماماو رک ele ب باک .ly تح ییانع ماماو فنالا ضور

 هلکعد Stl هک نسح ?Gal ماماو رد glagll بحاص هک ینانیغ رھ
 یبطاشماماو هيفنلا حش یرجنز acl سمو لضاغلا یضاقلاو ردناهج روهشم
 بتاكلا داماو تافيلأن بحاصو Bel و یزوحا نب جرفلاوبا Bey ءارقلا حش
 [عردهیاهنو لوصالا عماج فلو رثالا نیا تاداعسلا gly ىزارا ندلا =,
 ESN نیدلا جت Bal y pall الا واو (gos ناهدلا نیا و ثیدح

Usیجدورک اسع ن ندلا  as:راه:تسک دعدالو  (obey ( gt!هکر دب وره  

 هد تاغ نکل بولوا نمروک ee هکلب فیض یرازوک ot Soli وا کت هفیلح

 توردا دیلقت هنطخ و دنک Br هراجرب Ks 9.2( 9 وط 0227 Seals“ دیر

 حرف ید هدادفد وص Fas اعادو Gal yb قلخ بور دزا اک | یرادعاک

 ۱ بو وق هراذ Jo هرکصذ دنوک ید تودانیف west نوک ره نواب روتک ندرب

  G2نکل یدرګا هدهد بواوا قاص جد كلدهنوک ( SRY(ردسقنم رذح |

) ap. ) 



۱ 

Beeجو بس  

afهناثم تولوا رهظم,  ata)تولارغوا  Asهود  OI) rHتاموئمو  

| 8h :زوتلا بول glam alle ندنجتا بولب را یر ۲ ذ مدک دتک fae بولت Al 

 ! SFیو  et sty 1ید قرد 5 یفالخ تدم * یدتبآ تافو هدنشا

 | ندودنکب ولوا لی  pm eeندافلخ نالوا رخومو  Goرز  Geردفوب
 aly) دلرمصانلان al را رهاطلاو>ارد نون الثو wale لصف ) ردشاعازوا

stl AF slرهاط  ay,وا  G4) a!بوغوط هدرب شع زوپب  oe 

 تا ولزکب یمرقو قآ یدشوا تعب tbh رب یللا هدنسادتا كالاوش هدننافو |

 راقو لهاولقاع رادندو لداع هکر د و ره (Usk) یدبآ هنسک ولزوب لزوک

 دیما دلش oy زعلادبع نرع نرضح ب ولوا لاعف otro اخ هدیچ

Gail |یالماو لاوما ییدنا بصغ كن ردب و ناب یب ناسحاو ناوارف لدع  

 * یدتا لاطدا ی 0 تاعطاعهو ?die as ase و لاصدا ae راحاص

 AG E EN 65 نارو ولوا لصاح نو ,Nd نوا eae ا وععب هددادعب

 عج هللط ندطساو بوردننا هکس نوا alll لدعلاوذ رهاط رهاظ بوزاقج
 es ی درب gaan راب ہحاض ید ملج :nals نوتا هداز .ok زو شلوا

 بودا یضاق هدادغب هلتنم KE ییدلاداع یلغوا oles SUF رداقلا دبع
 نی رارسماو لاوحا كم هدرا هلع عیجج dled هکر ه وربندننامز pol یردپ

 ols داشرا یدروشربا ye هر هنس هم" بودیا لاصدا ةيقح هر هیلخ نوژاب

al oleوب  Geaبودبا عفر  Sob!نوغزآ بولوپ زوب قاخ نکسردبا كرت  
 eo هنحالص ily راو ee 4 هدتجآ ن Aue )رل راسه هدنراک دد رارواوا

deslید و یدید  cobbیرلئویدم نالوا نوش« بور و نوّتلا كب نوا هب  
 الص والع یسهصک ale Sb dy بود abl قافتشا لذ و قا
 ن هدنراکدند ن بس ردنا فلت نوع JL ردق وب نورد gl نوا ك زو

 ردقن ہرکصندعس ہک علسشاارمخ یب لوق مک رژاب شچا ناکد » گردو دن
IA evesمنو افصو قود نوه یدو تود نشرالک |  ws em far 

fF یاس و ها هک را راح بواد ید داق تعارز هدنرلک دید نسردا ats 

 نوزوا ! ot Kuo otهدمرع دیش یب كوفرونازق هن ناجآ ناک د هرکصندو دنکیا
 لس هنیزخ راد هن رخ Go wary * Gas م هديا تاریخ لیصح
 هللا لس 3 SL ب ohh Pe pati gb هلن < od Lo ردک نر aul gb هدرکنامز

 یرد هدهطوار هدنارسو یددد ردراکش تدا لام مج رد شلپا نوا علزو
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 هدنراک يبد piel یرانوب O92 بواب روکر دغاک ولرهمرفاو شلاق ندننامز
 لصاخاو * یدند ya Jared قلعتم هیذک و زت یس هلجج ارز ردقوب re اک وب

 ردزتاجب Sis pats رع ثاا نیمو كش یب ب ولوا SUE ضوب هدنلادع باب
 )هل مظع كدهیآرب هدروز رهشو لصوم !dmg یمرکب زوتلا ( هبیم) راشعد

 SE زوبتلا (تافو) یدلتوط یآ هرکی کیا Foy بوک هر راب وک هدهن بولوا
 dea نامه یفالخ تده Cdl تافو هدنشاب Fl ll هقیلخ هدننجر چ وا

 Be هنافنمولا سارفاوقنا)یجدو (نوم#) لودلا باب را ) یداوایآ GF زوفط
 هرکصادو th اتواو | عال داد gales زاهر (Kaa دتفالخ هك رل موهم (هللاروث

 لاوحارد Gig سداس لصف) یدلو عفاو یکیدید ck ناکر زاب ناحا ناک د
OF ab potineروصم یک ( هللا رهاطلا  ilتولوا رفع وا یک صلتسم  

gsوازو لزوک یدنلوا تعب هدننافو یردب بوغوط ؛دنرفص زکس ناسکس 5  

 هتوکو مب «ىجوالاةصىراصولشاقر کولنرو ناځوطولزوکم اداب هاس وازکب لزقو 51
 اکو نتالاکو See كلوب هللا al poli Gar Soa ورم (بقانم ( یدیادق

 * یدررغاچ وید یضاق de رط هفیطا بودیا تب بوروک. Ts یهنو
 نویلتان adl bl لاوحا ےظنو هفاطلاو دوج هفاصخاو Jas هدقدل وا هفیلخ

 ترمن ب وپا رهناخ رای را هس yr hl path راک Jase gl ر اتباعو یک هیالع
 كلام ظفحو رث ۱! مظعداهجورک اسععجو نت عفدو ناف عف روننسو عرشلها

Loto,كلام  shesلج توداعالقنالا بجاو عدلهاو ادعاعدو ع القو  

 هب patios هبربلا نیب هکر د ورح (تارعخ) یدرلشعا عاچا ae كنو قلخ |
 ass را بهاذهردشعا ا lati lo ,ظعر و ایلعهسردمر اسد "هردانیعسم هلکعءد |

 هنسره كنفاقوا ینارمخوبشا gl فقو باتک لوب شقلا yg طرش هنسالع ٠
 اغاصس هدشنامز dy ) ales) cal نوا ندنوتلا كسب شعب یالوصح |

 لتقودالب ذخا بولک هشنعاوم دالب بوةیچ ندنیچ تالو رات اترافک ن دیاروھظ |
 ناک تودا ie هلرلتا یرکسع لن هقلخ هدنرلک دشاداسفو رشو دابع |

 ارادم هلأردب نیعالم لوا هدعب بودبا دشو دس یرضو رش بابو دزودص |
 وک اله یهاشداپ نیجرادد ران اترافک هکر دروکذم هدناربتعم Gams *:یدرذبا |
 Yaad patios بودنا saad هناحاب رذآهدزوفط 2S زوتلاناخ مکنجنا |

 رارکن ab را هدج وازووا بورجاق یراتات مظعم كلم یک اح لب را db رکسع ۱
 دارا لصوم ی رابقا بواب رق رفاک او هدنرلک دتا ay رانا بو" ۱
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 | رکسع بوزاب رالوق بودبا ج رخ Me مصنتسم بودبا داسفو لتق بوراو
 : وپاویولا توقاب * ریهاشم رابک ندنا تافو هدتنامز كلوب (هدناف) Gaul عج
 هک مولعاا Cine he Calton یاکسلا فسوب هعالعو هعفانلا جش (gal ساقلا

 فلو ربثالا نب ىلع نیدلا رع ظفاحو وحلا ةيقلا فوم یطعلا gly ند هلتعم

 بحاص یدم الا نیدلا فیسو رعاشلا ce ناو هیاغلا دساو لماک رات

 ردسحاص ا و ریص هک شرا ان رع an Rae ey مالک عرد تاقيلأت

 قراوع فل وم یدرورهساا ندلا تاهش an Spars یدتسا تافو 02-28

 رب زو مه SAMS all ءایضو هيفنلا مش ىرصلا ندلالاجو فراعلا

 ن all gt ترضحو Gate! will رج تاتک ولدا رب الث مهبوآ وا

 نعجا مع (alae یدا jes جدو تاح 99 صوصف فو یی رعلا

 FS یک + یردب هدنسهرخ الا یداج قرق Joell هفیلخ هکر دب ورم ( تافو (

 هکر دوه ( هناخ ) salts یدبنوا game تدم كلوب بودبا تاقوهدنشاب
 یشادنرقرب باقلا یوقو et تباغ روهشموروک ذم هلکعد یبافخ كرصنتسم

 مرولانیرلتبالو بوربقیراتات رافک بوک Sy رهن مسرواوا هیلخ نب بولوآ
 لرمصتتسم بوفروقندنتماهشو تعا" كلا ol وب هدنتافورصتتسم نیگعد

 تعیاکا.نیفلوا لفاغ Beam ندّتطاس روماو لدهداسو مملح هدستاغ ىلغوا

 دادغر لها رنک او ad رل:نطاسو تاود ضارفنا هددادغد كن هیسابع ءافلخ بودا

 a رلتداهشو لنقكناسنو لاجرو راغصورابک كب زوب هرکر کس نوا Line نالوا

 .یفکو موق رم هرکصند هفیرب SE رابدلوا Soh و om ثاوطا قااخ ةمکح
 patina لاوحارد نوئالثو عباسلصف ) نوعجار هیلاناو هانا رولوا مولعم هدنا

ailهللادبع یبا ( هللاب رصنتسملا نب  calمصهتسم  SETزویتلا بولوا دجاوبا  

 هددادغب بوئلوا تعب یدا earth زوتواهدننافو یردپ ردشعوط هدزوفط
 asl uc att A> law نالوا هیساع ءافلخل وا ردوب هبساص <tlal جا

 ع رک هکر د ورم ( بیاعمو بقانم ردهدناف) ردندهسگ تاقافتا هصقوپ پولوا
 لام عج بحورییدتیب نکل بواوا دوو gles ins ملحو داعتعا sks ندو

 | هلج هبیضقار یان, نیدلا tye Gy زونیغلوا SU ظحالم roy لفاغو

 ودنک یتفالخ ووماو ریه هروک هنجا منا دوا بودیا Gat وفت نی وما
 وربندنسدنسقلا ویلا هکر دب ورم (راناتندما )یدردباریبدنو فرصت یک یکیدلپ
 ۱ بولک هر هیم السا الب هلناخوک اله یلغواكنیلغوا ob ale ریکنج یراهاشداب 11
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 قرق هدادغب تبالو ادشا دالبلا بب رض دعب نیجراتات رافک gal داس عا و |
 ig راد wes -- كن هقیلخ هدنسسهیحاناب gaat ںواک هدنش ہنس حب وا ا

 هکر دوب dee كنالوا هدن اریتعم (راب ودراتروهط ) یدرحاق بویص یرانات رافک | ۱

 نولوا ادب , شن ,ake ندنرد9 هدنادع مش هدنع : تالو هدرا هدیکیا ی الا زویلا |

 د هارد ودنا دوعص هاوه یدودر “رارش هد-ةدلوا هک |

 Dove < :الایداجترد یللایدرولوا ناباش ناخد abe هدن el 1 هدقدلوا

 كد هنوک ی کا هدعد بولوا یداروکو انیه تداغ هدهرونم ane oie یججوا

 مظعرب هلفح تردق هدر, قانوق مراب هرهش هدعب بولوا SS لرز هت مدامد
cilیرلشاط یرلغاط هک بود ا روهط  aeرولعردف هرات نود را  

 هداوه ندلو Cis یمرکی Lint بولوا یمادص ob 5 ندنزاوآ دعر بوعیچ

 بویلوا تجاح anal موم هک هدنرهش هن دم ندنسایض لاک كنا بون روک یزثا

 هرهش هلجم ردت شنآ روب نم بویلوا ولتوق ېک شما وط یرون CK زدنوک
Aeهلج هدق دش  Glفا رش ده  Sper2 هلا ها | هلو سر  obراناغفو  

 حورو شم افصابصدا دننام هب هنده dam فطا نیک رلناوارف عرمضتو

 توروطیآ جوا هلج نود هعازوا ندرهش asi و دعا بودا ر الار ۱ دا |:

Iیراغاطدرخ ضعب ویراشاط تواوا لی«ترد یطرع چ” و ترد لوط بوابات  

 Spam * یدلوا عاط ه ایس هرامکی ر یکر دنکسا دس ںولوا Es هر ر بود زا :

 Ss asl J| aged ( بور و ربح ندنکحهدی روهط كشناوب مالسل | هیلع لوسر ;

a lyul oFیضن :زاح | " stelle)لبالا  Kerry (grec,ها یا  

 كشت اوبشا هدناروح ضرانالوا یرصب یم هجنزو یربک هدماش تبالو قاح ||
eduleزا ی ول زر هود  oyeیدلوا هراکشآ مالسلا هيلع لو سر  

a>)هدنناصهر هرول نم ۳ لوح تم هکر دب ور )  An dedهد  Ann? 

 توشاوط هلیساطخ كن ر ندنراشارف مالسلا هيلع لوسر ترضح فب رش |

 هکمردن وس نوشوا قلخ نوناهسا 4 هنره هدرجمسو راودو فقس هلج |
ere! oo |همه  aرخ  teوب ول راح  Gre"نکیالو ردح  arashمظن )هکیدرهامرعاشر ,دنصوصخ ته  ( 

dl la wel ۱راع نه امو هملعی ك * 24. * slg Scatتسمال  * 
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 دوو جورخ (asl sty ee‘ : یخ dab poldl نجراادبع ی و کان نایلس |

eنایعاو ناک را نکل ~ 974 نایلس هدک دتنا مو اکا بودا  

 نوئوط git نیکمروک هت رارکن یماشه نالوا شوم بودا Ald ید

Jsنامه شنطاس دج یدتا  Jeyوا  walleلصف)  Gtلاو ردرمشع  
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 ترضح ن هللادبع ن س ردا نر ن هللادبع نب bec دجا ن نو یا
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 ,aul ولقل stip gle! Galas ندلوسر لآ ھنن هتسوا Fo كن ودنک
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ail pelll-نالوا یرخآ كرلندا حج ورخ اقا )  Lsبودا & ورخ هثتسوا  
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cal و 



WK se ۱ 
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atin slبوردنوک  Foyناسکس  wth,هژیاقم ۾ هلتاقم هلبارکس ردژا رک-سع . 
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 * دونياو مسرنیا دوخار Elf ( ےظد) ahs ندعلحا هدنادنز تیقاع
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 ل3 ینو یرراکتمدخ هک ر هدرب زویج وا بودبا ترفن ندنوب یزراکتمدخ
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 ن دج ن نو ن هللا دبع نب نا یسودنک ( ی lil یدوهلا هل ادم
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Jal |صا رح 4 هیم السا تام “لزا دیک  Babyتاالضضفاور ل رف بهذم مه  

or 3)لها  E7هداند قرار تعاجو  ike 9 ae 

tetهک ردروک ذم  < u * 1 Chanهل دبع نب دج ا  Caeن نوي” 4  
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 هيلس بلاط پا نب لڪ نب mers ىلع نب دم ن رفعج نب لیعاعسا نی دج
 ینیدوق تناما هدراهنسسک Goa حادقلا هلادبع یدج هدنا lle بوراو 4رهش

 Sie یدوهب رب انسح CIE شا تافو یسهجوق بولایراعاتمرأسو یرانام
 روب رم نیغلوا یلغوا ناوج لزوک تباغ ندننوتاخ !Ceagends بوئلحاکن
 هکیدردتنا ع لیصح بودوقوا نویلسب هلتاعر لاک بوشدا لغوا یتا نیسح
 روب pork Solera * زدن راک دید یدهم هللا دبع oul هداز )5294( رو ص

lol. Sineروهظ هللا تفالخ یاوعد  a ylراد ی  elie, 

Juulیرلنالسم بودا  Syهفیلخ  cee KELهع نوجا توعد  HGنع  
Gryبوراو هش راتنالو  Batهیوعد هکمزدشا تەن هثسسح روب وم قلخ  

 * یدزرردنوکراربخ هیس> اعاد بودردتا تەب یرهنسک ae! gl ترمشابم
 هدقداوا یحاص دب تمهو سن قرش wa! je لیصص dil ue رول نم سد

 عياش قلوا یلغوا یلص ینوب نیغمالوا یلغوا كنودنک نیسح یماباب یوا
 مزال هنفالخ یاوعد ید اکو نود ردو قیس هتفالخ هرکصا دن بودا

 حاکن اکوب يزف یسع كنو دنک بودا ates ele یار وزو Slat نالوا

 نی نیسح نا بودا تابا كلاو-سر لآ هیودنک هللادیبع روب نح سپ * یدتیا
 ملغوا بااطب نبی نب نیسح نب ىلع نب دج نب رفع نی یسوم ن, دج نب ىلع

goیدتا علاش  * Sas US yamsكن هتسک یرلک د دحادق هللادبع رول نه  

 هدک دنا تافو نیسح cobb کوا كهالادبع زوبر هکردب ورم * ردندندالوا

 a نو وف wal go یدهم هب ودنک بویلشاب 429 الح یاووعد نیش

 اکو امدقم قلخ ییباو نالوا هدب رغم بواوا مشانم alle یتوعد هتعیب هپ ودنک
 همان كوب بودا عج کیو تودآ تعب نر رفاو OSE توعد هتع

 یب روهظكنوب بوردنوک راربخ اکو ب نب S42! owing? je هدب رفع تبالو
 هکمروتک هلا Sy بودیتشیا adh قئکم نینمولا pal نالوا sade هددادغب

 كجوک هک لبا راز al ob عاق یلغوا نیفقروق ند هقلخ هللا دبع هدقدل رععا
 لام رفاو ندنرهش ه یه رفا بوحاق هب رغم هلا یباوت ضد ویدا نالفوا

 ناسقط زویکیا تالوسرترعهبودیک هنرهش هدافرددب رغم هنب هدعب بودرونک

 را ییودنک a زره-ش یکیدتیا Som بوراو هدنرخاوا یرخ Megs یدب
 اعدو رک ذ هل وب Fo هدنرهبطخ یزاع هعجنو Jott داب go Gage نیسو |

dea! |تا قلخ بودا سا ولد  sedeقلخ نودا توعد  aعج هلا  
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 هد هقرفتم تاربثعم * یدستا ot یرانایلوا wg! Cae | هرلثل وا el بولا |

 شو تفالخ قاقهسا یاوعد هللادسع wie راد هدنشع زویکبا هک ردروک ذم
oSندب رع ٌقاط هددکم بودیا مح  ALSندنز هلببق  addyبوشوب  
Jl dy5.( وا عبات اکو نیکلک ضوخ هرلزا  als orar odهب ودنلک بودیک  

 . قیاخ هدناسکع زویکبا بودیک ه رفع تبالو هلفافتا هدکد روک ن رلتعاطا لاک

 ج د Sr nS ST Ee ا یو سس ی سس او سس ار سس ید سا سس سس

 دیش رفا بوراو هل اورق هدب ae el هللا ف.یع ورآ ندنا توعد «diel اک ون

 هبا بلغآ نی pal slo د نب دجحانب میهاربا نب هللادبعنب هادا ز یهاش داپ
 هللادبعو | wll ناسعط * یدلوب تکوشو توق AS ردت هدد yah كنج

sob 5هلا هل  SSبوچاق هرمصم هللا:دانز بوربق نب رکسع هلج بوشاوص  

 هد يق رفا هکیدیایرخآ كن هلاخا ولم بودیا تافو هدنابودیک هقارع زاد ندنا
 دیشرا نوراه یلغان میهاربا زو نم ردرلشلوا ها-شداب لس Fl نوا زو

 نده انا هیمطاف كولم هکر دب وم * یدشمردنوک بودبا Te add زفا

 Bb اط یسی y * زد راشغا ضرفنم نراسلود یخد كنیطالبس and یربغ
 ماما ترضح ن aes نسح GB هللادبعنب سب ICs سد ردا هکرد هسرادا

 یرا-تلودهلب رهفناط هصطو زپ رب و ساف هدب رفم تیالو Sal یدالوا نسسح

 هیدهم بولیسک CAL GA! orb ز Gale Sy یرلتتظاس تدم بولو توق
 تدم هکدلوا ضرفنع د رادمنب تلود هدنرچش هنا میس یدو یلروتک

 تده هکیدلوا 2 ase savy تلود # Gal لد زونوا زوب یراتنطاس

 قلخ ه یدهم هدد ناسمط زویکیا ( سولج ) gal لب شّلا زوي ی رلتتطلس
 بوب د Gage نیمو اریماو ماماو هغیلخ بودا تعب اهرک یھک اموط یک

F251هلاسحاو لدنع اتروض نوعا بلحو بذح یمات بولف  Solelینطاس  
 كنا هليا یعیشلا هللا دبعوبا نالوا برس هنتنطاس كنودنک هدقدل وب رارق ماع
 * یدلوا راک-ثآ ینوعضم كنلثم jlo ءازج هارجبودنا لتق یتمابعااوبا یردارب

 نددادغب هدنرب ره بوردوک رکسع هرک چ وا KEI معاف یرصم هدز ویچوا
 یدنهم ةفناط هدرب زویجوا ریدتا هظفاح یرمصءنوردنوکر کسع هفیلخ aul ردتعع

 نیفمالوارداق هکمسک !galing موحش هرم هنب abl رکسعكب یقرق voy رب
 نددادعب تودیک تولود بودا داد ue" 3 ols Js تولک 44 ردنکیا ۱

 یدهملیب وب هنب بولوا راکنح رفاو هدهقرف رب هد رغه نیکمردنوکر کسع هفیلخ
 بولوا ety لقاع هک ردب ورم * یدتناطبض بولآ نب رارهش مویفو هبردتکسا
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Beeجم بیر  

 لو | ۱
ny |در کا زد 21 روە  eeراص> م  eyفایل یروق دج بورد ر راوت  

 یدید دلو نیما یدمش هتشا SE یا ررسض هوا و ۱ اس و ۳
cade wg! تاف و هدئشاب تره س دل atin deals “as. Fahl ge r 5 ویحوا 

gal |ترد یرکب  deو  Gal BLلصف)  stلاوحارد  pb cbنیدج هللا  

 یرفع رفعسرداب هل ya و ره # رلشءد دراز یکتا joss (یدهلا هللا دع |

aril,دوب بوک هن  aeلتق الع  AF galندنردب هدضفرو هفدنزو  
 اصوصح یاسا بس تح یدبآ ظیغاو ضغبا ندنا ,alte العو ظاغاو دغا
 ضد رع هرکب وناهالوسر ترضح بور دتا ادل هدرهش 92 یوحامو راغلا اوئعلا
 راربالا ديس راتخا ییطصلا د راغلا هاوحام ىلع لسو هللا لص * patel دص

 CYL هلا ةضنعاو رارةلاو مشلا مو ىلا امال سو ةالص رايخالا crite ركب یناو
 * نیلاعلا براب نيمآ نیرفاکلا هناوخا راس ىلع و gall ىلع رهدلادبا عادلا

Sodaبولا یتا رھ ش رثک | كعاق بوکچ رکسع یجراخ مان دز وبا  
 نوعلم معاق هدانناوب بودبا هرصاح ینوب ted ange نالوا یهاکستخت
 هد ەر دعب بودبا la>| ero كلو قلخ بودا تافو د اب فلن !Gs زوتوا زویحوآ

 لصف) یدا لب جوا نوا eel Se els رابدروک ait یلیعاعسا یلغوا

 4-:جراخ !Oa هرصاح یردب ) gies لیعاعسا هاب 42-9 لاو ٹلاث

 هدنرزوا note بولوا جو ”et یدک هنت یردب بورچاق og شاوص
Jabs come at enداما  wlتالو هدب رغم یدر وقوا  lyn?چ  

 ork یدلوا ن هکاس مدیا بول وو هب روصم Ml بودا انن ره شرب هدناو طو

Ft! aeعفر یلاظم  | wgetهلا تاعرو ات  ee aeتع  

 زوتوا هدرب ay زویحوا ik si بهذم یش wre یضفار ن کل بور دا

 | عیار لصق) !sa نوک قلا نوا لی ید یتئطلس !O54 تافو هدنشاب ا زوفط

 | ارلصا )4( gah دفن هدنن فو یردب (لیعامسا نب دعم هللا ندا زب *ملاو>ارد

 | مک یک Sel هجموهنم * عرزره دوشم م 1 al * عرفر ھ دنکیم لیمه

 | Ey لعاکو لفامو لضافو dle نکل یدبا ا رغ نورد ثبخو یضفار
 | نیفلوا زاون تیعرو لدع لئام زاتم یهو یذو غبر دب "یعاسوررسءو عیب و
 | ene? BF تالوو دالب ةجئراو =.al رګ 2 ندقرطرب (ws 9( تو یئطاس

 ۱ pail هد هدر : پولوا هزات هللاب ودم نالوا« he > هفیلخ :on eee بودیا

 حسب بوس و
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 ,Aeros, Peal یر TE لسمو عاطعهدنسارا !اعفار طا وام هلکعا

 سما كعد نينمٴولارماو <aat 4 , ودنک <atal یرلتالو اک يد عم هدکد حا ۱

 یو دنک دل کوب یخدنجسر ادب ریما یهاشداپ سادنا تیالو هدب رغم هن بودا
 یدروللوا ob هد را هبطخ yo ه-هیلخو نیم ولا pal oo 98 نقل هللاب رص ان

 بولوایشک مداخ يول ,silk هک <o روفاک هدرصمرک رد و رم( san ءان )

lol.افلخ هرصم  dj!دڅ دیشخا کالم نالوا هاشداب بوراوندنکلکب ماش  

 نیفلوا كجوک یلغوا نالوا هاشداپ am رب هددنافو دیشخا نکیالوق كعغوط نا

 ید روفاک aap یدشلوا ک اح لفتسع هدعب بواوا كاتاو رب زو اکا ر وفاک
 ید نیعالم ةطمارق نولوا عدم تكلم روعا هدک دا تافو ديالا زویجوا

 ques.) we Soy هرعه par ر fs en SI هدنددص تع !(Peres یماش

 رهوح ۳ یو كن رد دوب نیکمردلوک ربخ وید (Lou £ اسد ig poe اکس

 بوردنوک هرمص» all رک ع كہ زوب هدرکس یللا زویچوا یترادرمس یمور
 | مصمو طا طف راب رع هدنرانک Jo par ندعدق * یدلاندنا كسابع لآ +ا ما

 قازوا Je ج اقرب ندل بلر هو جروب م بولو ار مش ی راک د درم صه ی کسا رلي م ور ق تع
 We بول وڌ هب زعم "هرهاف یتعسا بو: رهدلا دب رف رسوب هدنلد بطعم لبج
 هداز 69$ لمعلارمخ de sso هد راناذا یدو رد ويسهم نالوا د وج وم

 بهذم هدنررهش برعم رادو ماشو 2h هد رد یللا زویحوا اه ایم * یدردتا

Gabyرغترضح قفل هلتعامج یزاعموارتهد راوتلوا بوئلوا راهظا تباع  
 وادآ رهزا مسهاح هدلس قم یکیارهوجرو ype * رلیدتا عنعوبد ردتاد>ا

 ابرغو Lady اصوال نکسو دبعم ن الا Wool عماج uly فیطار
gay!شو یضفارزعم رو نم * ۲  inal g| reهدناعش ز اف ىلا  ‘als? a2 )ata> 

 ىلع ىلعو قطصلاد لع لص هللا AM و دا دعب نامش بو: علوا رک ذ مارک

 ةع الا لع لصو لوسرلا یلعس نيسلاو نسل اىلعو لوتبلا ةمطاف ىلعوىضنرا
LTنیمو رىما  ay alaعابلا هلچ زعم هدعب * ید-تا ما قغوقواود  

Susyکا شعلا زویحوا ب وح وک ہ رم ھم ند رفع هلل  Cel.)یکی هدنفصت  

 نیکمرونک هل-ب خد نی Holi یدادسجاو ابآ بوندبا تخت یتا ورک هرمصم
poe |یدتا نفد هدنجا ینارمس هد  * gh pasلاوما راس هدک دلک 4(  aac, 

 یدشاوا لخاد ءرهش abl هنن نخ یرواف Gro یوب هود زویشب CL ادعام
usoندربصعو برغم دالب هکر دب و < *  veباحو ماش  Gera = 
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 || بوتقوا هنمات هلل عیطع ند هیسابع ءافلخ هبطخ ااس هدهکم ب وتقوا یس هبطخ
 | هقدص نوتاإ Ce یللازعء روب نم نیسغاوا طحت ےظع هدنیفب رش نیمرح هدعا

 نداوسر لآ بواوا ن دایخ»| * یداوارونفوا هنمان كنوب هبطخ هدکدردنوک

 تو راع> atid كد !va نجف 03292 نااوحا یسسا eae ابط Lb نا

 اذه یوحاص نوا هرکسعوا صا نالوا pele tule wad بود es اذه |

 ۱ * یدابهذم یعیش برش یضفار ںودنا لع هانیمح* لو اعاد یدیدیس>

 ترد BIS قنطاس تدم بودنا Sb و هدنشاب شب قرد هدشب شعلا زویحوا

 | یردپ Cail Graal نب راز هلی y 52 لاوسحارد سما (Jed ىدا لی
 نولو دغاک رب هدنتسوآ pie هدق دعرح هب <a.b ینوک همج we وک ast هدننافو

 de * \ Me Lud tare {jl (ےظد) a رد شل زاب تاساوب اضد رعد ,abl بتسف

il Jsرا رک داف * افداص یعدت ایڈ تک ا عماجا 3  Jasعیاساا بالا  * 

 * ةروتسم باساالا عدالوا * عئاطل اک كس ait بسئاف * هلقام ast در ناو

 عمط اهنعرصش * مشاه a باسنا ناف * مساولا بسالاق ان لخدا و
 هوفع oe ay ےاح نکل لطاب "یضفارو یعیش هکر دی و رم (رنن) * عماطاا |

 هدلصوهو اجو بلحو ماشو نع تبالو هدا ز ندشامز یردپ * Gal لئام
 دساک یر Jal دساحو ودع aio یدبا یراجو یراس یسهکسو هبطخ ید

soley254( و یراصا ند 29 و رفک لها در هیطع روما نیفلوا  Jasنب  

 یدوهب و بتاک + ودنکیی Slee سروطس ن یسع ںودنا ماد سا
wil, gin aclu gl se |سه هلکع |  rtیراصاو یدوهب بواو | باور  

 یذلاب ) هریک 34 رع نوناخرب هدول # یر تعفرو تر jaw اط ۱

 كالا كر نيلسلا لذاو سروطس ناب یراصالاو Lone دوهیلاّرعا |

 یسروطسا ناز رع هدکد تبا ض رقو كنه 6, نع ضرعو ضرع !ab هقرو ود |

 نی ماشه ند هيما ینب لولم هدب رفعزب نع هک رد وره * یدلآ نلام بوئوط

 Beery كرتا وعه Sal یز نس دوا هدک دردنوک همان !wig وعش ی

 als هنکو دب ل وهح yy بسلا مولعع یتودنک بود كدرد و9 0 ۱
 حورخو موم * ید J Woe ن ریه هل ا نم ج اه وعش و نیکعا تراشا و

 هدشلا ناسک س زویحوا * یدتا توکس راتخا نیغلوا توه هو مزلع بولوا

 تافو هدنشاب یبا قرق هدنجگا ماج dnt ةبصق هدرپ ق انوف Fil ءرصع |
 لا و شویم لر یدبایآ ق شو لب رب رب cake بو
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Beeمو ا  
 لو eet ا هتتافو ck (atl ell ن روصت- al اب کا

 مک اح بولوا روما عج ریدمو كبانا مداخ قآ و ادآ ناو-جرا ندنرللو ی ردپ |
 ک اع هدجوا Shute زوبجوا * یدلوا Seine gal لتف یناوجرا هدکدوب |

 Se Talo. Hof هلرکب ر ولا ب وړ دش هراج ,Bam کب ماش ندنفر L ا

 هللا ةنعاو دهد ا ie هللا هجر یدروا نب وب هد توردزک هدرهش ولد ردوب |

 رفاک و یضفاریراکدبد هل عاب کاح کردو رم (عیاضفرپ حیبف) دنا ىلع |
 «دراهنو ليا SAF ندنفبدلوا هرزوا نییآاو Go, EP ةقیفح نیع قیدنزو ۱
 هنساوه cod درک یدردا راهظا هداضتهروماراو هلاود تویلوا 519, هدلاحرب /

 ر>و عبط رخ یدبا Sy sey نوتقم نود نولمرب ple هسیلترپ سالبا Daly مبات |
 a رللاوح|لیصافت كنعلخ رهش * یدلو راهتشا هلکعد راج ک اح نیفاواراوس

 فقاو هلاوحا !ase نیکمردزکرلنوناخ Jom yal قلسوسا نوح الطاو فقاو

 فک و ند یدلبا هل وش هدنوانوکو ب ییشک نالف ysl نعاوعد بيغ اع بواوا |
 Lol. lgau an قح دافتعا اک وب ماوع !as نکا eel كته و رارسا

 نیکمو تباث ءدلطاب عزو نیما Se a! al bl ماش بودا دانسا تیهولا |
 نوا هبطخ نوکر هدرصم کرد ورم * جا pede هللا ةنعل + رلي |

oy ۱هقاطلا تاک ۳ نيد * بيغ ۱ ات * ا اا  

(x)رهش شان عاودتلناسعط ز دو. .حوا  Jato pasتف بودن التو و سدح یر  

ale? ۱راکب نالوا هدوارطا بور دزان هنن راراوبد روشراحو زرهی  anید  

 الا ?pate هویم بودنا لتق یرلبلک هلج هدرهسش oak وب a یدردلوک ربخ |
 ندرایجرازابنیع العبودا مماودنوساناصقلا نایلوای و و خوام ندءرمسو |

Je at al, 8ناسهط * یدتا  Seg pas orlرا هول ھن دعو  Kart 

 obs نوعلاق هنتسوا (5b قلخ هلج هع دنلوا دان (ce تاالض ےسا كنودنک |

iیب هدد ناسعط * رلددنا  Goalتالاادمع نب ماشه یهاشداب برغم  Sates 

 ,HB هدب رفم هلرکسع !Aly rot روهظ یجراخرب روهشع هلکعد هوکروبا |
 واک Sule بونص یرکسع مک اہ هدکدردنوکر کسع هنتسواكن آ SL بولآ |

p20 ۱کاح هدک دا طط شالو دیعص ہد  pasماشو  eeعج  wg! 

 * ۰ یدلصا par تولسک یشاب high ونک ھا هرکصتدکنح eke ب وراو ۱

ab b ||ناس  ae onبورد یراتسیلک نالوا هد رمصەو هدس دو  sabیزاص)  



 | یدرابدوه» gle نامطب شب dale! nae ینزو عارذر یلوط هت نازاغو

 | ردنباد de بوصآ جاغا یرموب oth هدننروص یشاب وغازوب هدنزو رادقموا
 | نوع fv هدعب * LAS همالسا waved! SF یرا هه هدقدروسقءراص

 | یکسا تویدرلیدلوا abl هارک ارافک نالک همالساو هفلباب رارکت راسلک عیچ |

 | نولوا دهن ری شن ورد رصع6 اح هدزوبترد * ید دعوجر دیش راد |

duyrey ee | 1عهاجو  w obچ وا  dadeامد کوہ قاخ  ote Stl یددنژ  

 | ٭* یدتالاطبا نسهسردم gal لر یری لعف نویلشاب هک التق یال تولوا |

 بهم هدرارهش sant و لصومو نادهو رابناو bi دادسعب هدر زوترد
 هدیکیا زویترد * یدلوا روتقوا هبطخ هنمان ک اج نیفلوا al داغ صفر

Steود نوسلناص امرخ هزات  > Ghمزوا هزات بوربدقا هشت |  Foنوساناص  
 هد هک i Sle هدیردز ورد * یدردنود هنسدز و ناسا لک رلغاب ها نوید ۱

 * یدشلوا ارجا Soaring نو دنا عاس مکحوبد راز و سمگیج هقاقز الصا هدزدنوک 9

 هلبا ولت (TF بو هراج هرزوا Gale یعدق ک اح هدنطساواكنلاو شرب نوا

 باغ بودیک زکلاب ودنک بوردنوک هرهش Gol | هذعب ب وشالوط یرهش |
 | حورګراج یکیدش هد هب رقولدا ناولح هدرصم تاالو هر صرف را رب تواوا

 = ولو هل مس و ab SF ی (peer ناب ت ويعا ون یس هفشک < هقمح تک بوث و

 * راع د یدردتااب یدتا لو یس رش یی وا !pas Gals ررعع یوو ید

 لاوحارد (glad یه ش ی کب تطاس لیپ دز ووا of تدم
 29! 4! مولعم Se id ردن )0! pe کالا نا ىلع هللا ند زا رعال رهاط ۱

 SEN روماربدت CUM تس coat نیفلوا هدنشاب نکس نوا بولیر gh هنت

ITE 

 كرلنوب برغم تالو صعب و باح و ماش كالام ب واک فعض هن راتتطل ت

 BE زوت رد * یدتا تافو نوناخ هرکصندلب ترد بوقیچ ند را طض

 شب زوتوااب لب چ وا زولوا یرع تدم بو دبا تافو حد رهاظ هدزکسابو هدتلا
 بوح روخ یدیا sly ste لس ید نوااب یآ زومط لس شی نوا ییطاس تم

clas SE opeمصختسع لاو- ارد لص) راشعد یدل ت  aulرهاظاا ندعء  

Alهدننافو یردب ( روک  aهدنشا  | GEMSزوینرد * رلیدروک هتخ نکیا  
 | توشاط هراس توام 3 اوت روبف بولوا هر ز هد هلهرو ہد موعد هدشعلا

 Lbs, L رد جدو بو وا لاله ك شا eh هذاا بولعم راس هد هلمر

 ادار ۶2 ARE چالا ق واب ف ا نکررشود ق اب رلثاوا هدراک بولکچ لوب



 ۱9۹ قم

 pers SN شا * یدتیاقرغ ged بوبلوا لا۶ هغچاق بوک اب رد هدر

 یربناسنا ارب ز زلو الاثهاک و *یدر واناصهنونلا چ وایدکر هنوتلا شب بلکر هنوتلا
 Sy ویدلناصهبیرولدیرقهلوا یهرد رق ,SAN یدلواعفاو هدن وبكم نرب

 ىلا كعارب بوش ینامدآیح بولوا ?lex قدلوا ely oral هرکصذدفس وب وق ۱

 هعطق كب ناسکسربهثتسمبونازوا لب ید طه هرزو | بولساویشا ید رازی وارداق
 * ی دتاحرخب ?Glog واسم 9 وانوتلاكيب یمرکی وشاقرب رد كينانکسوروللب |

فیخولسک ندرصتتسم هبطخ هدبلحو ماشونیعرحءدعب وهد هنس وبشا *# یدنوط
 ه

 للا رخ See یراکدتا ثادحا نویمطاف هدناذا بولوا رونقوا هتمان دادغب

ale )هرزوا هداج “ر بودا  jam * oaتطاس رت هلا نیلەدو هداج “ر هد تک  

 ,بولوا هدا زندندادج اوابآ gilalag یرگتدم بودناتافو هدد ناسکسزویترد |

 یردپ(هلپ صنتسلا نب دج ا ههاب Jone لاوحاردعسات لصف ) salle شا هلج
 بوشود هش Jy یرب هدلاع Lie مالسا لها كولم هکردب ورم * یدک هنر
 هم راقدلا نتبالو ماش a3 وجلس نیطالس اصوصخ نیغلوا لوغشم هکنج اعاد

Joneربخ وید كولا یماشبولک هن رارفاک كرف ندنذوخ ندرلنا بوکج یلک ملا  

 تورس و سدق تولک هلا اعود نداب رد هداسعط زو رد ید رلنا بو ردنوک

 Us.ob5 ناک BE هدسدقرکلاب ب ولآ هل ردنكد هلس شد ییاشدالب مک اواکعو

 بودیا عج هباسیلکیرایدوهب هلجج بودبا ربسا نیک JS ینیک كسان راسو امتصو
Ash ate |ندهیمالسا كلام هدراندم وشا *  Al Fo Le asزوترد *  

 شويا رمان لضفا بواوا لر ید یئطاس بودیآ تافو یلعتسء هدشب ناسعط ۱
 ((یلعتساا نروصنمهللا ماکحان AT لاو>ارد رشاع لصف ( یدیاراو یروما بدم مان
 هدجوا زویشب * یدلوا قسافو یضفار هدعب بولب رول هن رب یردپ هدنشاشب
 هعاتش تالورهک | بولا الاح نیکغارمهاح لب یکیا اساس نسایارط ماش كنرف

 BE رارهشضهب و بلح بوفروق ندرلنا راز لس*هدردزوبنب * نیغلوا یلوئسسم
 | 42 pas هدهدس وبا * (az ردغ رارفاک ora بواوا a هولا كب رج اق روب

A AE ت 



e \oy Bee 

Dade ge! Se hws ith was. \ 1 |اوه بولتوط اوه بولتوط یراسفن  Seسیف  : es at tgs | 

ating!پولجا رادقمرب هدعب بوق روق بوناص راپ وه تمایق قلخ بوغان موق  

 pol Alla ail دبغوبا بولب روتک ههاشداپ ینناپیب لام بودا لنق هلففلا |
 ندنسهقناظ هشطاب نکیا هدنفارطا مصم ait هدترد BS * یدلوا امالا |

 شب نواو Je زوق as یفرکب gil ل لی ترد وتو یر تدم اباد
 !eat نیدیجلدبع هللا نی هللا یدل bol. le لاذ> ارد pee یداح لصف) gal نوک ۱

 :Asie a “2 یو نیعمالاق !<de < وا Je یسهداز © al) رصتتس) نا

 هل جور 593 DEN رد نب لضفالا نب دجاوبا یدیا شمالوا ها-شدای یردب
 i a! Laas sf زونشب * نیکعا باغ دج اوا oS دتا ض وف 6أ ei روما

 لب زوةط نوا .gal بودناتافو هدنشاب ید شع_ظفاح bal. od 9.5 9 تودنالتف

 ندل طظفاسل ان ليم لیعایسا هل رفاظ لاوحارد شع se Gl لصف) o= یآ ید

(ailرب هدنتافو یردپ  an259 قرف زویشب * یدک thسابع نالوا یریزو  
 هدکدتسشبا ر زو نکبدتسسنا DEI مینش لعف هنلغوا بوراو هن وا كنیجاهنص

 بوجاق فماش نامز دعب بودیالتف هلب ژردارپ وادآ لیئامجو فسوب یهاسشداپ
 Wall Lael مسا یرصن یلغوا ool دیهش یسابع یررفاک كنرف هدلوب

gluیرادعم لس شد  saiلصف (  pte SIUهفارصن زاف لاوحارد  be 

 هثسک مان boa ar بولاپ روچک a8 هدنشا شب ( هللاب رفاظل انیسع نا

 اس وب gle یراک دید هیحاص هدر مصعد بول وډ wal ود tle کالم تولوا و زو ۱

 یصجو اجو زرش بول وا هژ راز مظع هدماشن تالو هل کیا ىلا نون * یدتسا

 هدسلا راس ora تواوا بارخ ,Sue aS Uail سایارطو دارک الا ن <a و

 !vo تافو هدنشا Sl نوا ple هدا دشب یللا زویشپ * یدلوا لاله هتک دم

gee۱ هللا ندل دضاع لاوحارد یشع عبار را لضف)ا یدایآ کیا لس 3 \ قلا  

alas | |یدج تویلوا هاشداپ یرد (هللا ندا ظفا انب فسوب  ladleهاشداب  | 

 | یلغوا یسج كلا د ضاع بویلوایدالوا بوداتافو نکیا قالغوازیاف یا
 یرب زو یس ەر ڈ4 یردب Niel هدسلا یللا زویشپ رک هنن ر نیغلوا

 هب وا بودنا حورح هدر ده هلراقاګ نوردنوک eal KEI لتف یییالهل
 ve! ae : ود ردقوب مر دضاع هذک دردوک هاش ts هدضاع ری رو تیولب دلبا |



ORE 0A Bee 

 تافو ندرا-تحارج سدر زو * یدئلوا SS بوردنوک هر زو بوتوط یتسهلاخ
 رب زو رواش یراکتمدخ كەرالهل هدرکس یللا * یدلوا رب زو Sb رز هدکدتا |
 بو دبا موعه هرواش هک وادا ale no * یدنوق بل ید سویا مما بولوا |
 ad هدرصم بواوار زو مار ںوجاق هني دلا ر ون یهاشداب ماش تالو رواش |

 aall یرمصم { 6 بواک فعض opas Sal هدزهتفو !ga لق اما

 رون رواش هدزوفط یللا زوشب (هعونتم ثداوح ضمب و (=ob l رلیدتا عبط
 هقیطو هنلوق par نکس رر و اک: نترازو por ردشلوا طاسم كلر هرصم هن دلا

 هوکر ش ندلادسایخدوا بود مهردنوک هزس یال كنه نخ هرکصن دک درب و

 هدنرلفدراو توردنوک هرصم هلا رواش بودا کیا ریش ی وان یداش نا |

Sheیر کسع  ole no Useسا بوحاق  Sty nanبواوا ر زو رواش  

 ط.ص ely هبقرسو سالب هدرمهم فسا بويعا فو هب هذعو هت دلارو هدوژ

 هدسابلب ی درانا بؤر دنوکر بخ وید رانو سنا موعه هنتسوا ذسا هکنرف رواش بودنآ

 لب رکسع هلج بور و لوب ندنرافوخ ندنبدلا رون هدعب gal role یدسا
 sre al رکسع كت یکیا یدسا ندلازونهدیکبا| شل از وشب *رلددر VS هماش |

 لوا بو دنا ءرمصاحت یآ یکیا یرهش بونوق acter هدنراق دراو بوزدنوکه خف
 بولک ندنفرط طاید val رد باید رلنا تویتسلا Fob ندکنرف رواش هدانا

 pe هدکد تا كنج هزاش ںواک هلا رکسعزآ ode ںوجاق atl rec دسا

Xsهللا نمک نکیغوح 338  Eرفاک رفاو یر سع دسا تولیغاط  

 هدنا سو ندلا حالص ریما یسهداز oly ولو 44 ردنکسا sams تؤرق

 بولوا عج رارکت كنرف abl pow لها زام دف
tal:هرهاخ یا ترد یه  wlكنح تواک ی ؟ نالسرا نودیشلا داسا  

oie w+!بور و لام رفاو هدسا ر واش  eeهماش 70۳ هلبا دسا نیفلوا  

 هللا رکے ع رادقمرب هدرصم Grud jb كنرف سهم لها هلبا كنرف هدعب بودیک

 زوب لب ره نده رخ بولوا هدنطبض THN یروبف لرش بوروتوا یئابوصرب
 بودبا هسیلغ par كنرف هدنرد سما * بولوا ملص هرزوا oll ۲ نون
 ه pole ید یرصم یکی ب ودنا pom | نیک كتلخ بولآ هلی ارمسچ یسیلب
 اعاد اده وک ترد یللا wb reer | یره دش ندنفوخ كلرف رواش ودنا

 دضع تسس anole یهاشداب par ally برق هرهش یکسا قلخ نواب

 پور. و نوتا كي زوب هکنرف یخد رواش بوردنوک یدایرف هنیدلار و ناطاس
 نیدلارونپودبک كرف هدقدلوا !عص بودا دهع کمر و ید تیزون J زوط



$f بی Bee 

Gr © nr RTE Sa ewe 
 | مظع  Soeزویکایرغ ندا نا نوردنوک زارکن یحالصو یدسا هلی ا

or تا بو>اق راکدرف هدق دشلقا هرسهم دسا بور و قلحرح یرولف كب( | 

( lai) هدک دنسنا قعوط dua le Salis یدسا رورغم روش W998 هلرداح 

 J بوایوط یسهلیح هج ساو × هيف هلاحمال هيف عقاو * هبخا قب رط ین بلا رفاح
 توسک نیکمردنوکر بخ ود ردنوک Br SEL رواش هدسا دضاع ب ولتوط و دنک

 | كلا SEN تافو دسا هرکصندآ یکیا بودبا رر زو یدسا دضاع بوردنوک
 J ناطلس یخدوا بوی وق pol كلم Seal بودنا رب زو Gill حالص یسهداز ردارب

 كردنوک ls go اکر !eds هکماشکاو ندزکفرط NA Oo دن دلا ر و ۱

 لوبقم یراک دید BIE نعوم لدضاع حالص هدعب بوردنوک !Fog بوبد
 ۱ gh ned ید دالا سوقا رد ندرلیشاوط هن هش ر و لتف یتسشاوط

 | حالص هدتلاشّلا ( تافو ) یذلوب DH لاک هدرصم حالص Jit ردت

pasلزع هلج یرلیطاق نالوا هدنیهذم هعش هد  galingبصن یرلیضاو  

ons Lingندلحاس دالب نکا یرلکنرفو یدشا انب هس ردم  oa eb 

 | نواک eh yee بودا CA روت هدفدلوا فعاضم ییکوشو توق

aclنوسدوقوا هثما ساب لا ءاقلخ نو شکر نسهبطخ نویمطاف ندرس م  

 all زویس) نیفعل y هتتسح ید دضع نواوا راحات هدکدردن هک ربح ولد

 هنمان هقلاروش ؛یضتسم نالوا دادغب ٌهفیلخ هدنسهمج 8( كنمرع یدب
eee ee ب وہقوا Usb por Jalیفتا تافو ینوک اروشاع بوترآ یض رم كدضاع  

 ید هن دلارو بوب وقیلا نی BLK بودیا طبض yall Wee نسهنیزخ هلچ
oa"توردنوک اناده  Codey!رایدناص لصتم كد هلي نوا نسد ربغ  * Foal 

 روتمخارعش دننام یسیرب كفهنالوا هدنس هنن نخ لد ضاعرثانبا هدلماک

 رضاح ہدساحوا نب Gat لاما مهرد یدنوا Js Sul al توقا هنادرپ

 ییدطلس poe Sok هک رد وره # شمزاب ود مدروک هلءهزوک یتوقا و بواوا

Slogنیدلاحالص كالم هرکصندنوب ردوب نویمطاف كولعرخآ بول وا لب  
paar yy yr |یدلوا هاشداپ لقتسم هد  ex7 رووا لیصفت هدیغاشآ s!) ( 

 هنب ر رولکوب + راباعولط شنوک هسنلوطیآ * نوناق رد هلب وا هدنودرک خرچ
 ( هيل د كولم لاوحارد عباس Gh) dle وجر لوا Sige die * لابقا ردیا

alls aaihl_byییک هدم راد ییکزرد یخدهب وب لآو نویلیدو هیلبدو  
 یک هددحاو نامزیرم؟ | رایړ ا ریشم هد هکسو هبطخ هلا هقیاخ تولوا هددادفب

 سر

cen تب ee er 

y 
Cb cet ee رخ 



Beمک رب,  

 مدعم اص ن اجا هاو ot Jars نیغلوا هاشداب ?wes هددادفب |

 نالوا راتخا یرحا ادعبالاح بولوا فالنخا هدخ راوت بکه دقمزاب رخ*ومو

 یراروهظ لوا رابدا هلطو هعیشو ضفاور GTN بواوارف زکسوارانوب هکردو
 * یدبا لب زوفط BH زوی یرلتطاس تدم بولوا هدیکیا BS زوبج وا |

GA jak؛افلح و نک اسهدنا بواک هدادغد نکلبواوا كلام هم الب ضعب  

 CAI ANA 9 روما عیچ فرمت رانا ییانتفالخ بولوا طلسم هسابعلآ

 هلو دلا ءا هلو داایرش هلو دلا ماصع هلو دل ادّضء هلودلا رع ها و دل رعم ردود

 نامه 5.8 ہدادغب یدیزوط * ے=رااكللا هلودلالالجینا' "هلودلا فرش

 هلو دا ادن وم هلودلا نکر هلودلاداع رد وب یرلبمل هکر 4( فالام همخع دالب صعد

 be gl كالم روصنم كالم هللانددا-ع هلودلاناطلس هلودلادحم هلودلارْعف

 ےک ولم رخآه وب هکر دب ورم ( ه وبن لع هلودلاداع لاو-حارد لوا لصف)
 د abl لوب هدنس هعاو Gal ill Stn y ندنلسا درحدزب نالوا

EEهدنشود بواوا یدالوا هدقدنا وا ت وبلد اق یائد ب 92< دوعر  

 * یدنلوا تراشب و ریبن وید دنراشا ar راةجهلوا هاشداب لد هر یودشربا شن آ
 روئلوا نا معکش رلیدلوا هاشداب !Jes جوا زادآدجاو نسحو یلعاعقاو
 نداد ante‘ نالوا Salle lots Sl %2 زویح وا هک ر دب و رض (روهط)

 تاود كراهععو هداناو هلازا نب راتاو د برعفلاوط ae هنسک مان واد رم

 ناثلوا رکد بودناج ورع ها alo "929 ج ورح لد صو كعا هداعا ن رهعدق |

ol |هدناتسربطیناک ام ج واد نم نکیا هدهد یلیداایناک امن ناک ام ردارب رفن  

 راتاعر یلک نیفلوا راروانش هدب رحرح و راروآزه روالد ردارب جواوب هدقدوق
 BE ناهفصا dla زو زوفط So یلع بودیا یکاحخرک Ge بودا |
 بودا ont هب je قاخ هدقداوا رهاط else ب قیص a, Kaw كم نوا |

 هلتوقانب دیک اح سراف دتفرط aah رهاق نالوا هفیلخ هددادفب Jo هدعب

ables |بولوا  Gatحب رخ هرکسع بول 1 یزارشو نادبهو سرافبویص  Kel 

GLبوشود نالب و ندناوت نکردا رکف هلع بولان هنتسوا یسهقرا نیفمالاق  
Ul,وب نونلا یسولط قودنص جاقرب هدنراقدنقو  cnetولوا داشتباغ  oll go 

 بوقروف بوناص Lael AB y ی ودنک بودرونک یز ردر, هکمجم نانسفف
 هدک داروکب وند dt راو هندن ا رداک د قترا ر دقو دنصنوانالواتناما دن هللاو

 بؤ هرب FULT يکیدش wy د نوکرب * یدنلو لامالام هل الام ناوارف

 ( مدنرافدزاف (

| —_——. 
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 هاک ات * ااو قلود یادخ هک ارنا )4( Gram هند nee هدنراقدزاق

 | تکوشو توق ندرللام gly dems چ واوبشا (رعن ) al Gam ale كنسز |
 Jal یعس ( 45( یدلوا ئالام هم دالب صعب و سرافو ناسارخ بولو

 رهش هدرگسزوتوازویجوا تبقأع( رن) go Gad یجسا fell هننا * اهداصااماذایح

 نکر لاوحارد GU لصف ) Gal لب یدب نوا Sele نودا تافو هدزارش

 یکاح ناهفصا بواوا هدیدنسد یناصواو هدیج یتالخا ( هوب ن نسح هلودلا
 هد قلا زوج وا # یدعک هنتفن ںواک هزارمش رهش هدننایو یردارب نکا

 ن ورقو قو ناهفصاو یر ههلودلا دفع یلغوا ن رلتالو نامرکو سراف

 هبلودلارت یلغوار, نی رارهش روندو نادمهو ههلودلادب وم یلغوارب ن رلتکل#
 نالوا هاکتخ د قم یلغوا هدکدتا تافو هدنآ بولک هزربت یسودنکب ور و

 روئلوا رکذ هدیغاشا یلاوحا كلا یدک ay یردپ بوراو هزارش رهش
 لصف ) Gal Jz ترد قرق دوخاب نکس .BH Shel كندلودلا نکر روم |
 زاوها ندنفرط هلو دلا نکر ,asl ( هب وب ن دجا هلودلا زعم لاوحا رد لات |

 تعاخ اکوب ةفلخ dah قکتسم بولکهدادفب هدنرد زوتوازوجوا GSI یک اح

 یس هلج بوی وق یرلبقل !Gist رک ذ هدوراقو هن ردارب Fly By بوریدیک
gas!ه رد قارع رابدادتا ند هلاد وام یدتا كرش هددبطخو هک هلا  

Eتوف هدد * ردو نالوا  epeeهداد-غب بولوپ  leyبوبا یاس  

 asl bly نییعت asby هعکا كم شب یو نامهو عنه ندر وما wt یی هفیلح

 ندنمشو ند هقللخ cums * یدتا بصا apo! Prag یرلیشابوصو یراکب

 بواب روس هدا بولقاسط هنزاغوب یدنباد Godless لام هلج بوصاپ نیارمم
Leet ailهدقدراو هنیارس ودنک لذعرعم نالوا لضم  sasهل  Saale 

 dale یهللعیطم ندسابع لآ هنن بور.دکچ لیم ندرومد ald هنب رازوک
 .* یدتا نییعت هفیظو یرولفزوب یموب و عنم ندروماربدن Fo SIGH بوکید
 mal نب هلودلا (pol ندهیسابع | ما راک هل ارعم هدنرد ز وتوازویج وا

 هللا هفیلخزعم هدسشب زوتوا ¥ رایدلوا de دعب ودنا راکنج هح بوشاعازت

7 
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 GAY ندنړز وا بور و تزاجا هروماربدن بورد'وکه ارس یعدق بوشادهع
 dbl ودنک ینهلودلاداع یردار ودنک هر هفيلخ ر عم هدرکسز | * یدتا عفر

 (daly لوتسهداع هسردنا تافولوا ندناودنک بودا كب رش هددادغب تطاس

 ید یردارب رب SEI تافو داع So وا نکل بو رب و نذا هقیلخ هدک دلید نذا
 .Se aw س ee س ل ee سس س حت



wy Beمه(  
 ee ا ی ا

 هرزوانیعل یضهارید لذ هزم هک yt ور * ctl عارذ all joie! Ge كنساسا
 یکنایللا توزاب هررا 92 ?jas rls ےس یسهفاط فو هدر ىلا نیغلوا

 یرلناک د * SEN رها قوطج ام نوا الب رک ءادهش aslo هلج هدنساروشاع

Galsنی رلجاص رلنروع بولصا رالج هن رارزوا بولب روق رازداح هدراةاقز  
 tonal قعد وب بو زک (Ob هسحو نانک یراز نانزو ناد رم بوزوج
 هعبش هدنس هایذ یکبا یللا * یدنلوا Late یکیا بوریدتا ثادحاوپ

Shesبودا  RESهدنرزوا هلح د  oilsهلا  An salندٌ؛طظ> تا زعم توراو  

 بوروط کادو هدننسوا ا هدنآ توئوط روش <ait, pa o نیغاوا

 بودا تافو رم هدتلا یللا *% یدرز ول هدوص هلیلارب وا تور و سد Ds ہدنعا

aal>بر وک هنر یراس تح اغوا  eaیدوق هل و دلارع  * Daeتدم  

 Sy ental Dey هدنره-ش نامرک ,tole call gos! de یمرکی یتنطاس
 هدا (هلودلارمم نب رات هلودلازع لاوحارد عیار لصف) Gal ست
 قرسمو «Ble بودا كنج هلنالسرا رسقار AP بواوا cal كنمنو می"
 شعلا# یدبا dub و ترشعلهاو ea و تسودناوح ف راصەا ك واوه oil واو

 هلج همدآ نالک یخدوا بویتسدا لام رفاو ندهفیلخ هلل ele los هدیکنا

aیارخو  adحج  puja!ما هد هط.> نامه  dus Frat | sreکیا  otتغارف  

 <piel bel a هدک دید نوسر ولاه تسلا راتخا طظ را تحت بولد ءهدنآ

gleهدحوا شل * یدردنوک هجا كب 59252 ب  hesبودی هنرهش زاوها  

 رکسع caghlet نیارس كلوب نیکتکبس یسشاب یسوبق ینو دوق plats هددادغب
 رات دق دلو  هفیلخ هلل عباط هنس رب بودنا تافو هلل ع طم بورد وا 4 ودنکی ارتا

 هلو دلا د ضع یس هداز عهدنرد شما بودناراکنج ارا ره هلنیکتکیس نولک هدادغت

 یترکسع دادغب نیکعآ <E ندنرهشدادعد نولک هتنواعم هرات هلودلا نکرنا

 هدشب شعلا بو روطبونابق هدننارسیخد وا بودن امو را تخ برود gla ودنک

(Gel) 

 woh قارس مظعرب هددا دن me هدئس هنس ىللا × یدتا لرش یلوداا نکر

 gta لزمه دش یللایدردلاحاتر وسو لبط بودنا نمار ردع مو هھ'داع |

| 

 نوناص هل ونلا كل ز وب یسبرب زکلان هلبا هما نع رضقو بويلغاد نیرکچ
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 بوناوا رت ندهبطخ یان راست هددادفد هدهنتس S51 * یدردنوک
Adee |یدنوقوا همان  Calleهدتلا 7  ibیلوتسم ةربعو قارع تالو دضع  

 تدع رايت * 522( لتفهدعب بوئوط ایزو زو بوشاوص هرات 2م نولوا ۱

 نکا ورح هودلا دصع : لا واو 3۳ لصف 25 ) oul لید نوا یئطاس او ۱

 تقرعهو لعو ۳ تحاص ,Geld نواتحهو تداهمو تعا لها E هلودلا

ollهلودلاداع یسع یدیاراو یزرعشو یرلاشاا هرزوا تغالب هدب رع ناسا  

 هدا لصف نکل نود یدلوا ها شدا 4امرک و سراف هدننافو كنا هل تدبصو

 زویجوا بوجگ هنر هدننافو داغ یردارب هدزکسزوتوا زویجوا هلودلا نکر یزدب |
 هکر دب و یه * ا تا وود شم کبد یدرب هنا رکو سرافهدضع ییغواهدشب ش زا

iosتیهمانادو لقاع  Ulaigنعلوا  wrرسو طض ریطع كلا هلا رب“ ن  

 رک ذ هدف sy # یدرونلوا ob ويد كولا سال ۾ ظعالا هاشهش هد هبطخ یدشا

 هللعباط هدک دتسا J8 یرایتح یسهدازع نامز gost هدادشدهرزوا ینیدنلوا

 ?Gl بوقاط ءلزالب و ,JE بورپدیک جان عص رمو تنطلس تعلخ اکوب هفیلخ
 siete نوتلا صوصخر و لع ع ولشعوکرب هرزوا تداعاک و هلملاودنک بوداشوق

abl. oolهقیلخ هدرکس شغلا * یدر و تزاجا  rsناووا  eddies 

 یتصخروب افلخر اس هرایکل وا ندنوب بور و نذا هپغم ردلاح تبو هدشنارس
 ضد 92 هد صع ی رب دن یفالح روما عیچ هديل رول ص ه رعد یدرلشهامر و

 هدک دلک am هدر wig aS alr دع ه دعا ںور دیک تلخ تاق ید بودا

 *ىدیشماملوا se تباعروب هد رفر هدافلخ رود بوهب < هلابعتسا یت هفبلخ روح

 ده هرب 3 095 نودنا تاقو هدنشاب ید ?a دصع هدیکا شک زویحوا |

 هدمعک تدالو لب ی سد ی ANE (Oe هدوا رعو دادفیدنلوا 2 Ow. \s ترصح |

 دنب the یدال زکس نامه da دوخا لس شب [dog قنطاس هلجهدفارعو
 اس رد نع یلاوجا كما ے٥ یدسا !wna هاشدار هيل ods aii eluate یلغوا

 دماحو dA یئاربخ لدضع هک رد و رم ( بیاعمو بقان ردهدیاف ) روئلوا رک ذ
jlaneرهش هرونم هلن دم * رددعاال  ayیرولفكبزوب هنسره هددادغب و راصح  

 هدنراوج هفوکو Ummm مامادهشم هدالب رکو ale راه مظعر رونلوا جرخ
Deeg رانب هنو phy ولدآ ربمالاروس هدزارشویلعماماترضح دهشم ened 

 ناتسزوخو لصومو ناو سرافو نامرکو قاع بوروتوا هددادغب * یدشعا

۰ 

 ۳90 کک 4



ie ته 

 * یا كالام یخ هکلام هه هو ناجر >> او ناههصاوناجاب رذآورکب هرادو

 | ott راوت * یدرولک هما هج د دع ها ی نام by زوکیا ك چوآ هنس نب نخل ره

 هیلامنع یتغاام ) هدفاشک ریسسفن نکل بونید یدتا تافو ندنتجز عرمص
 ندنرورظ لاکورسخهلودلا دضع هکر دروک ذم هدنمسغنیمآ (همناطلسیع کاله
 فلم * اهنکر ناو yl دضع ( مین ) بودا انٹو حدماسآ سالبا یی ودنک
 as? af رب poco نساوعد als 0) A glad بولد * ردعلا بالغ ال 2 |

dy.ید یاد بواوا نون بویلوب حالف هرکصادلاحوانیفلوا هحطقلا  
 * یدلوارداق Kh وس (ey یرع ندئنعالک ( هساطلس نع تاله ( بولتوط

 تاکلهلا ۳۹۵ 4 تاوفهنم نو بلا زا مر هو ar م هللاب ; دوس

 یردپ( هلودلا ن نکرناو روصن هلودلا دیاوم لاوحارد ET لصف ) ناسالا
perceشا !ازویحوا ن .کلاع  tinsرالغوا  awقوناهفصااک وب هدکد تا مسن  

 تافوهدزب رب یردپ ن کیا هاشداپ الثتسم ot بور و CAEN یرون وزقو
 # ردثمالک هدادعر یدک at 0 هزارشر هش نالوا یرله اک 2 هدک دتا

 عباس لصف ) یدبایآ یی او Sosa Glebe بودآتاقو هدچوا شع هدجوا شک زویجوا

 هدک داشت an رللغوان She Gre‘ ( هلودلا نكرڻ يلد هلودلار >2 لاو> ارد

 هدر نوب دضع هلا دو٥ یردار ید-ش هر و نی رارهش روندو نادمهاکو ب
 i “°9 بودا حجر سک ode او din! ms هباح رج و رود ?i نیکعا

ablكنج  yalلوزا ندفح بانجو اصلا هفارطا لولم بونص رخف  Aاجر  
 یذآنم ( نوک as ya بوراو هزار هدنتافو دوم نامز det بودا

 8 یار لاع هک رد و ره * یداوا Gat? Gale لوق ( هراد هللاهئرو هراج
glerleنالوا  ter, alo alse”لادن  onتح وهدا اکو لصفبولوایداتسا  

 تفاض قوا دا.ع لو.دمو دال رؤوھهش» هدلاح , اس ’halts » ac هدلاص>

 یخددابع هک, |یرانهفالاقبت samy امت J Por lie‘ ,ءاعما

 یدیشلوار زود سا. Foy كدابع بولوارپ زوه هلودلادضعو 4 هلو دا ن ؟ راقناس

 هایسهدک دنا تافو | هدنرمسیر OAS ناس ee زوبحوا ب>حاص رول نم هکر 4 : )۳ لس

 یسزانجبودناناغقودان رف یس هلجبواوا عج هنارسكت سان Sea ساب سال

 زو: ءحوا بوروتوا ,al ه نوک جاقر نفدلادسمد بول رو ناب هاشدان ’ax وا

A+بودا تافوجد رګ  Meet, osنوا  Jesیاربنوا  

9 ray دّطعن ae if هلوداا م ie U سا fe ie ah) call 
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 هنن oil یو isc هل عیاط هدک دتبا les wolaareaSl شک om دصاع |

 هددادغب eres شع * یدر وع یکیابوربدیک تعلخ تاقید و ely بوروک |

 تولوا عهج GE نیکمرب و set’ abl كوب روا el جاب كرا شاخ نااشبا
 یردارب (orc شع * یداتفارف تیفلوا هنتفبودنا مزه هک لر نزاعهعج |

 rE بوکج لیم LAS هن زوک پوئوط ینوب بوکچ رکسسع هلودلا فرش |
 تدم كءاصع یدلک هدادنب نواوا هاشداب هنر بودنا سبح هدنرهش هعدرپ

gibleزوفطانچوا  Gall Jeهدخت راونلا ماظن *  BAeفرش وزات مدقمندوب  
WS walesهدک  wetهد بولک هزامش هل هلکنا تور و همانصع ییکلکی  

eeبولوا هاشداب ماصعع هدک دتباتافو  Tih.کیا كنهلوداارع کند  

Es! |نیکعا حورخ  ae:یدجاق  Jaysهللاو زدروک  elلصف )  eel 

 ییاصع یردارپ Doll دضع نب كرش دوخاب ك زرش ( هلودلا فرش لاو ارد |

 اکو ب هقیلخ هل عیاط بواک هدادفب بودبالیم By رکسع هدک دج ae رب بوتوط
 تافو هدزکس ښخ * یدر دیکر اتعلخو جات بور و نذا هتنطلس User وشراق

 *یدردبا دصر نوچا یلاوحا موجش ېک یدننامز هفیلخ نومأم فرش بودا
 تدم بو دنا تیصو a هلودلاءاسب یردارب یتنطلسس ب ودیا تافو هدزوعط شع
 هدادغب ندنامرک هدنتافویزدپ هد راوتلا ماظن * ctl cl نکس لس Fil تطاس

 ردروک ذمویدیدلوا هاشداب یا [یلا اه بودا طبض هلج یترلتکل# یردپ بواک

 هددادغب قرش یردارب ( هلودلا دصعن ز زوریف هلودلاءامب لاو>ارد rile لصف)
 رورس هنکیداک هقلخ يدوب بوراو ax راک وب هفیلخ هلل gills هدک دنا تاقو

 بودرونک هلتکو شو تذبز عاونا Ly هفیلخ هدعب Gy واربا را ره ندنوظ#لو
 هدیسرک نانوفاک وب بو وار دوب نوقاطلزالب و لا بوربدیک تعلخ ید

 ناسکس * یدنوف بةلوب د alll ءایض هلو دلاءامب بوتقوا یتنطاس oly بوروتوا
 هب هفیلخ ونجا ندنیلقاهب هدکدتا سبح یتیرب ندنصاوخ كلوب هفیلخ هدرب

 بوراو هلی رط Ac والا یرلمدآ ies بوروتوا orm رک بوبوارپ بوراو

 as | pu ك اھو بوراص هما ارحابوشوا هثتشوا نور دنا gals بوکج ین هفیلخ

wallكنآ هدب  sale cell sob a>)تناها هنن رر یر نودا  Sila» 

 هرکصندننافو ماصعص هدخ راوتلاماظن *رابدلبا ناعالایدیک انو نایب و دهعهکماتا

 بالود هاش ندلا else کو aal> ail زداو بوراو awl تاالو اهب

 چوا لس ترد B® gale تدم هل كنا-مب * ردروک ذ٥ وید یدوف |



 ude هلودلا ر ن سر هلودلادجت لاوجارد مشع یداح لب لصف ) ی ىدا یآ
 ترد بودا تافو هدي ر تیالو رګ یردی هدید ناسکس زویچوا ( هلو. هلو دلا نکر

 4 ر ونزع نیطالسلوا هدعبیدن وقبول اود هلودلا دج بوک هن و مس ریلغوا هدنیشاب

 یدلا gal ن We بولک هنن رزوا كلوب نیکنکسن دوم ناطلس نالوا

Haeتدم  glee33۳013 ارد مع یک لب ).یدالب ییازوتوا  

 بویلوا مولعم هربعحوب یلاوحاو مسرو مسا ( هلودلادضع نب هلودلاهاهم نبهلودلا
 any هفیاخ هللاب رداف هدکدتک ندداد-ُب هل gull ناطابس ه دافلتا ج رات

 كنەلودلا ناطاس Bejan هود یدرب و تنطلس بودزونک ییهلودلا قرش

 لاو>ارد pte ثلاث لصف ) رانشعد یدبایآ تردو لی کیانوا قنطاس تدم
 نددادغبهلودلا ناطلس یدبا لماک لقاعلئام هلدع ( هلودلا ءار نیولو دلا فرش

 Abidin فرش هرکصذداب شب بور و تنطاسبودروتک ینوپهفیلخ هدکد نک
 ءاسهب نب هلودلا لالج لاوجارد رشع عبار لصف ) یدلوا فاع هلجارشو

 هددادغب هذئردز وبنرد بوغوط هدجوا زونواژویچوا rate نبا Bol ( هلودلا
 هدک دردنو ڪڪ رب> هقیلخ تولآ هل | ربج یداد غب لو صح dar قللس زب

 * یدک نابزرح هنب ر ودیا تافو هد شب زوتوا ز وترد بویعا تافتلا |

 ردروک ذم وبد یدبا یآ رب نواو لس قلا نوا Glebe هددادخب كلالج |

 ( هلودلا ناطلس نیا ناز pail ند داع لاوحا رد pte سماخ لنصف ) |
 زولواز ویئرد بودا هلا صم هدعب عازن كد هل ترد نوا abl هلودلا لالج یسع |

 لجادا هدزوهطزوتوا * یدلوا ناطلس هددادغب هنیرپ كنا هدننافو لالح هدشد

JELداعرع دوع  ASO Wagمدهنعیدانجالا  roomy ilyیدتنا مدعتم  * 
 لاوحارد رشع سداس (nas راشعد یایکیا لس ترد قئطلس تدم هد دادغب

 يو زهبش رب هددادخز هدسشافو Gor ) هللا ند داع ن we محز كلم

 BP زوینر د هرکصن دن هعزانم هلبا كب دم لرغوط نالوا Jol کبقوحتس كولم
 كورسخبوریدتا لنو بوئوط Garam هدفدراوهت b>. wu! ables هل

 هدبتک رکا بوندرد gallo كولمرخآ هدقارع تیالو بولوا ل نکس یتنطاس
 روصنم كالم لاوحا رد pte عباس لصف) ردراشماّيا رک ذ نسیغایشا ندنو
 ندب ونزغ نیطالس هکر دروک ذم هدخ راونلا ماظن (نوتسدالوب روصتموبا دوخا ۱
 دیعس وا تقام بو دیار هخاصمو Ja lt هلا هاشو pum دیعس وبا یهاشداب سراه |

 هدب تودیا طض روصام ید نتبالو سراف بونلوا لتف هلا هعدخو هلیج ۱

 ( نییئبطاس )



۱ 
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  Beدرب ¥
ee eT Sen 

 لاوحارد رشع نمات لصف) تارا هاو <i هد دعلو بوالوا عفر Oat طاس

 im ندوب هدنر کا alls "allo هدو لوا ساد رۆ ) ورسخآ نب ~~ تم

! gall نیطالس نالوا | هدنفار طا Shaye ae و نیفمالاو Pde 

| del bl نیطالس بولوا یضار هنیکلک اح Tg ناخ دن و کا دوز | 

 | كی تزد نواو ره اوج یسولطقودنصیکیاو هج | كب زوبهرکزوب ونوتلا كب زوب
  gly pid auهدناربتم ضعب * یدلاقینافلتولرد هن یخد و شافرباس كوب زویچ |

 اصوصخ بویئلوا رک ذ هدنتک | نکل بود یذبا یهاشداب هنزغ نیکتکس ||
 ردشعدهلبوب هدکدسا ga نیکتکسن ن دوغ ناطلس یسودرف یوم همانهاش

 هدخ راوتلا ماظن * یدتاتافو هدیدب ناسکسزو ترد تودنا تافاصو تارادم |

 * هکلل سل شرملابر als? (pi) یداوا ماع هدلحوب هلند كولم ید

 BABES هن هش اطوب )4 وترغ كواملاوحاردنمات باب ) ماتخو fae دحو هانت

aie 1s jboیرهش  Cnalg|كن رلالعا د> رار د هب ورع وام  slنیکشکیس  

 Slab نسحا هدنلصخ ably ترمس نسح * رارد Fo نیکتکیس لآ هلفلوا
Soleیکبا نوا ییسلج بول وا ےک  sthلوا * رایدبا رفظلا یوذ رفن چ وا  

 تدموهدحوا شعلا ز ویحوا هرزوا قاوا لخاد هدباسح نیکتکبس یراتتطعاس
 زویحوا یرلتنطاس لوا هرزوا قمالوا لخاد sth ترد ناسکسزوب یراّتتطاس |

 لوا لصف) sale شعلا ز ونا زکس یللازوب یراتنطاس تدم هدز gab ناتسکس

(GK Gals dialer oesقادوا رد دغا ةتاهام واح  
 تالو ن کیا ده" ا eit ندنفرط یتاماس %55.0 ی ح وئرما هر زوا

Chel >ون ی رلکب  dmدوا ںوردنوک ربخ هنیکتکس حوت هدنراک دتا نایصع  

TAرس ین و حوت هدکد شا عقد یا رش  (gota feنامزالخ  Salo 

allsنکیا یسشاب یجومق ینا یجاح هددادخب رهش كراتخ هلودلازع ند  

 ohne dius 09999 هنر ینو نودیک همت رات هدح وا pall زون

wadعیطم نالوا هتسح  Be: 4, 42. Je ayعباط تازغوا ییفالخ هلک راتخا ن  

aتغارف هد هخایذ چ وا ۳۳1 زویخوا یجدوا بولد هلا تغار  

 رصن بقل oy و fe بور دیک تئطلس تعلخ هنیکتکس عیاط coi | بودیا

galیدوق  LL atesهبودنک یارتارکسع نیکتکبض بولکد ادنب  
 هدیدبناسکساب هدئرد شقلاز ویچوا * Asal Kr هن لارا تخ بورد وا
 هزکن وابولاق یرالغواولدآ فسوب pai لیعام"ادوج بودبا تافو نیکتکبس



o ببر Hoe 

 He نیکعد * رز clip یداهنر سل ® ردن یدو هاشار هاش رک | ) یظر)

 Jel هللاو هلوا شعالوا هاشداب لقتسسم هدنکلم هتشب نیکتکس هکر د وب نظ

aieلالا  GU cd)ن دو ناطلس هلودلا نیع لاوحارد  (OSS 
 | بواوالاعلا د دس هاک ,Tales لاصا دودوم دونم دوڅ هکر د و رم * بقاتم

 | مزرو مزعو مرجو مزح * لصفو لعو لغعو لدعو دوحو فطا (هررح )
 Bi هلیلدع هعلخ یدیارابا * هاءنشا یییدبا شلوا عج etl * لدب و مز و

(x)و لصفره بولوا ندنیهز یوزر نیطالس نیطاسا  othیبارلا ةيلع بانم  
 تارمطاحتو تاباكحوقالخا بنکو وللا عاص * ردلمصو لباق هفلواباکرب

chyصاخ یت وبح  SMامص و ارعشو الع راسو یدنی* نسح هجاوخ یر زو  
 ردنوهم abl ینوغربعرک ذ كنس هلیج راوطاو هلیلج رابخا نالوا مقاو abl ارتفو
 oll xian ضعب * !Sly لصاح هرایعا عدت یرانا ع الطا لاک هنلاوحا كن وب

 راعشا لئاسرو ثید>و هعف لع بولوا ندالعو ?Lon ربهاشم دوج ناطلس
 فیطأ ,tS وادآ دب رفت !wy درفتهدیفنح بهذمردراو یتاقلوم ott شو

attیدتا  * ley dleهدنصوص یتثطاس لاوحاو بقانم بولوا هتسک  

 هلفلوا عفاش روب نم نجا orl فیئصت باتک ,Jinn یسرب ندالضف
tomناطاس نیهذم ییفاش هدلئاسم  oyeهلکه سوک نه هلد هداس  

 * راشعد یدرک هنبهذم یعفاش بودبا عوجر هلیسوب نکیآ هدنیهذم تح

 سابا هنهک بوراقچ یب هن اکولم سابل یکیدیک زدنوک هکر ه هک رد ور
 هللاح g كد هجا.ص بودنا زانو SE بوروسزو هزابنآ یب یادخ هاکرد ںویک

 لبو لاذتم هقح بانج بودبا تاجاح ضرعو ترفغم بلطو تاجانم بویلغا
 نامرف هن اشک روشک هن (مظن) هکیدرواوا Sob Gants تشکسرعشوب و
 * نم رادرکو تسدزا دربسخرب هج * مک رد نا نادادک زا يکي * مهد

 هثرغ هدتک jars (تئطلس لاوحاوسولج) * نمراددوش (Sale تسد رکم
 نفارطا ناتسدنه هدعب ودنا هاشداب هراودنک ینیکتکس یرلکب قلخ كنرهش

 نیفلوا هدر رخآ دوجشم یلغوا هدننوم ضرم بولوپ تءسو Fle نودا حف

 بوک لبعاعا هتخن هدکد تبا تافو هد هزغ بودا تبصو هلیعاعما یلغوا كوب

 بوجآ هلناعا یراص> role تقاع بودا هرمصاح یلیعاما ں ولک دوج هدعب
Galeروک ذم هدح راوتلا مان * بود یدتا تغارف هدو هلا اضر نسح  

 sit هنزغ رهشرروصنم CN نالوا هبناماس كولمرخاوا هکرذ
 پس SS ےل ان ل نا

 ( ینیکنکبس )



Boeمی .م  

 نانکس {wy ناسارخ oY, LARS هدنرد ناس Fos زویح وا کتک

 لوا ح ون بور و هد وج لیغوا OA Biber هدک دتبا تافو ۵ نیکتکس هلن كن

sal | )لزرع ید و 0 هه كالاد. © ی ع وا بودا | تافو  | Osهذک دتسا  

 توق دوخت :دق نح اق ها jit ںوادص CY nc ںواوآراک۔ و توس

 هزاتسهو ناسارخ کالا« هدنس هنس زوهط ناسکس زویجوا انک نودود تکو شو

 رخآ هدعب یدک همان زاحا هتطاس او و ندنس هقیلخ دادغب ب ولوا هاشداب

 توراوهدک داکرراصص/اکشهدوجم ناطلس ند هلو دلا yy هلودلادحم yoaks ولم

 ناتسربطو یروناهفصا هل ردت ولا ن رلتالوقارعوناحرج نالواهدنرللا كرازا

 ۸ رادو ناتسهگ تالو ضعب و Sluts نامرکو مزراوخو ناسارخو ناحرحو

 اکنح و رارغ مظع cus هلی صَننود \ 3 sus و اش دل اغا یک یدلوا ,EM ندئس

 ست هدنا irr بحاص و js? As و My تاج تایراحشو بودا

(SELENE SC A NAAN 
SE وب توت توت تسبیح ET 

۰ a جس 

Les599( «دنوآ 59252 * یدردناندناعمو دجاسم بولا  a.هلرکسع هدي نک  

 هنرهش جوخ: هدرعنکت بالو هدهنوا ندهبرب لاسموق قلیآرب نودنارفس هدنه ab ا
 فو رو« ددع كا نوا ںوذنا Dale رار 26 وریندل كب ’aa نوراو

 تونیک jag te هلکءد ناموس نولوا یراکتهدخ صوص .J هاو یسهب رف

 كي یرکب و رسا یب هدانز DKS زویکناو JS یرفاک كس یللا بولآ یم“ نالوا

wy! ol 6 AK55 نر  dyفحو رهاو ز رهاوج دحم؛ و نوتلا دقن  | 

 i هدر وص تروعو یدبا ن دنونلا ناص !GL زوترد هک 7£ لوا بول آ
 i هللا acks دنده a یغارعش رجا ت ودان هرادکب SLiate شعلا شلئوب

 ails كب نوا Sue ie ay * یدردنوک هب هفیلخ aul رداق هدادغب

 رح ان کا رو ناتسدنه لولم ےطاعا ب gl هلن Kate بودا سا ليف

dbl medsبی رق هنس هبت ره قلنارق بحاصو قانابناهج بودیا رسکو رهق  
beyامدن هامل صو الع * یدبا بیصم مزاحو بمیل مک  lane al etyهیارقفو  

 | یب رهاش چوا ولدآ water ینرف یرصنع بودی لانو لذب لاطعو دوج
 "یسودرف روصنم میساعلا وبا ےکح یسواط كنافرع ناذیم هدعب بولوا یدشنام

 | تيب كب شعلا بودبا هبلغ هرلنا هلهجو cle هلیصفت لاک بواک یسوط
 Ale ره یخدوا بودیا فیلأت هدا ب زوتوا نوجا دوج LF همانهش نالوا

 GE نس> هحاوخ یریز و یعبش یسودرف SEE هدعو Bry و یرولفرب
 هر زو بولوا بوسنم Sb صاخ یسودرف اصوصخ نیغلوا یبصان د وخاب یس
 جد سس س س هوس a — ۰ ۳۳۳ 5 ا سس تست

( ۲۲ ) 
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Beو ۱۷.  

pel pith, ویرواف كب or Neel, مهاش دبهدو رز رو نیکماءا ورب pre 

 یسودرف بوردنوک ها كس pal ید وب هد درد ردو رلت ۱ هل Uk تس وا

qبولب رؤٽڪ هزاج نکیا هدماج  eeوالا وا  gtoهنروتک  
 هلهجو جاتح dad نویشلعاب هب یجب ریشرپ هدنسوق ماچ cia Zin ال |

 ولن یکیا jie ندنغا روض حب: د یسودرف تولوا لانچ هاشداب بوحاق

Jine syیهاشداب دنا توزاب  eke165( ردوب یرلب صعد هکر دشجا 9 ( 

 ناهاشوتزا شدهک * یادخزا Om, ns نمز* GUS روشک دو هاشابا

 مک ایر 5, دند وب وزا ?Os * دادن ناهک و نارادحار به * دندب ناوارف ۱

lungیسارو یب وخزج دندرکن * هالک تا و  * BAINیوس ز هرکر  ool * 

aرهدزا ات بم * تس ر نادر كاب رج دندوبن * تسدرب زر دندرک داد  

 * دو راند نب رد هک رس ناره * كيت (ple law oral نازو * كن مانرج ||
 NAA نیدبمتنکب * شیب نارا رهش دماننیانم * دوب راوخ درشلها كدب |
 یسب * یسراب ندب مدر ۴ EM ی يسلاس ن رد مدر مر یسب ۶ شاش |

 ردا رک نم شاداب * کو جانا رهدشخ ASUS * حر همانهشب مر لاس |
 رباره هنرکو * هاکتسدارهاش دمت Giles * دادن یعاقف یاهمنجا مه * داشک |

 * سانش تقیف> هاش Sat lS * سایسو pod راندز مرادن × ہاکب یدناشن |
 oy هاشار هاشرک ۱ * دونش ناکرزب مان تسرابن * دوب ,Sy شرابت ردناوج |

 ردب دشأب دنجرک | *راکب دابن هداز ,ue * رز حانا رم ,wolf رس * رد

 یهش# نده شاد هن دراد لک * inte lool زاهب یا pos * را رهش [

 *نتشارفارپ نابازمسانرس * دوتس دیاشااروا همانهشب * دوز یشب ورد زدستب وک ا
 9 wis * تاد S'S نسا وح اشارا کھ !pals tite ناشسدازو |

 Bop ple یاشفر شرک * تشرمارو تست SBF * تسادرورپرام |

 ۱ دهشو یزپ ر USI Bate * wl ماکت سدلخ یزجزارو ۱

 دوشون هءاح همه * یرذکب رک |ناشورفرمنع» * دروآر اب * هوه نامه # واوا اکب |

 دنا رهوکد بز × رکد Gud یهابسزا رغب * * رکتشکنا درن GIGI * یربنع

 دوپ * ناشاد pater deel دیز * بشز ندرتس ld یهایسس * بک دشابن
 *دیلکنادزپ دنب رب وت Ql * دب رفآ ove شراک درورپ وچ * نتشابنا ,eto اخ
 یاهتسنا 6S نازا * دیفس دد رکن ننسشب ینزهک * دیما دی رادم هداز كاباز

 تمرح E * وادرازابنار \ رعاش ر رک د x دن راک نازادرک هاشاتهک * دلم

 ( دوخ )



ee a es 
 هاکرد لان * اضتمایقانایهدنام * اسهدب وکب دجترب رعاشوج * وادراد هکندوخ

 || هدنن Jo *زوسب سد Ti bal ges hal * اخ هدنک ارپ pay هدنناشق * كاب نادزب
oeیسودرف هکر دن و رح (ربن ) * زورفوب  anim۱ نالوا نطو هرکصذدکلا٤  

gbهن دناوا وعه و مدان هن دعو فاخ دو ناطاس هدبناحوب بوراو هد  alc, 

 سا> هدنرب كن Jaald ناتسدنه نودآ لزرع یدو نس> یر زو تولوا |

 هسوط را هتک !Cu بوردنوک نوتلا كم pal هب یسودرف odes * یدردتا ۱ ۱

 AB رولف نیکلک تسار هننفدو تافو كن سودرف alae نوک یراکدرک
twat Alرب لصفم ولت اط ههاشداب نیکماغا لوق یجدوا بولب رو  | 

 هنر هش سوط دوخا هتفاقواواک ابوئلوااس هیکنونهپ ر ar رزوا كئسو 2 2 هدکدلک

 || دناشهلامزردو دوج تکوش تفر (یظن) یدنلوا قرم« اکا پولی روتک وصراقا
 ۱ دو ناطلس هکر د ورم ( تافو ) یسودرف ردق تخانسشد Salud ناررج

 | ± وازوتوا قنطلس تدمنوداتافو .دنشابشتل اچ وا pal هدرب 2h زویئرد

 Hate Jollee (og tlle ETO ) یو
 | یردب * یدرد اتنح هل ازرک روعد Cnalslogds روز بحاصو تی یدا

 | زاد ضوب وه خر هش الو SAK ون Me معقارعوناسارخ نکر دبا تافو

 نب فسوب gut ید هدعب * یدشعا تبصو oe یردارب كلوب یدنه
 ۱ بود سبح دیو بوراودوعس هدک . دتا سبح بوت وطهذ هنزغ نیکنکیس

 نالوا هبقوعلس لولم لوا نکیا هدلاحوب * یدتا طرض all نب راتکلم یردب
 توشاوصارا < alo gene نواک هناسارخ Go gill ءاروام لرغوط ناطاس

 سوب بولوا یلوتسم لرغوط هنب رلتالو تک | نودیک ههنرغ gine رخآ
 هدحوا زوتوازوئردو سبح یدوعسم نیفلوب لالقتسا هدرلتدموا دم نالوا

 || نوا قتطاس agave یدردتبا لتف یدوسم بوردنوک هنادنز !wre یلغوا
cal bo flهالو قوعلس لادوعسم هدناتسراکن *  Kus۱ تراغ بوردنوک  

 | بواوا عج یساناعر نیغلوا شا تافو یقوعلس Jo Bee هدنراکدتا تراسخو
 ۱ ردروک Igo An | نالات ر لبق وعلسیسالو بوحاأق هدنه دوعسم توت اس ۱

 لقفیدوعسم یردار (  نیکتکبسنب دومی دم ناطلس لاوحارد عبار لصف )

 هلی دالوا هلج ییوکچ رک Prue هننسوا كوب %292.9 ییغوا كدوعسم oS دردتنا
 plu elas یداوا مولعمو رهاظ یموهفم ) لتقلاب (Stall ts بودا لنق

 ی دونه نیدودوم ناتمام لوح ارد سان نھ لب فا



arl 

۱ 

eo ۷۷ Ho 

 | تکی انشو تو توق ٩ تماس sa Kua sf دا js نوا te یردب یندالواو ید

yنیل  samندهیفومس وام نودناورفرساک وب یک و ناتسدنهورهلاءاروام لولم  

 رقاح بوردنوک رکسع هنتسوا كنآ دودوم نیک EIT س كب Sle ناطلس

 رور ام یرکسسع دودوم هدکنح نوردنوک یتالسرا بلا یلغوا ید

 لصف ) یدبا لی یدب Gielen So بودیا تافو ندنض مم جاوف هدرب قرق
 قحالغوا هدننافو یردب ( دودوم نبا SU ogee ناطلس لاوحا رد سداس

 E لصف)رلبدرو یک 2 ade یس + رک صن SF شب نامه نیغلوا

 دو« = ناطلس نا دیش را د.ت هدننامز كلو ( دوم نالوا دوعسء ن يع نا طاس

 weve be Fu جر ؟بع بولت 197 گ anh“ و ربن دنامز هک ہک نیکن کیس نا

 1 ن دیشرا دبع دوخاب ( دوم ی بم شا زاد o لاو>ار د نعات لو ( ید>او

 ناطاس هدشب قرف زویئرد بوچ" د هنر بورجأق ی ىلع دو. لک 3وعاتتسم |

 ۱ عف د یی دقوم لولم نیا روهط كىر وادآ ل ۱ رغوط یداماد لدو ن د و» سە

 تودنا Ws زشت دینش لادىع نیکعد ردکر ک قءهراو نوکحرکسع هما نوحما

 ںواک هر هنرغ ت <S ۳ ع ons تو رس علف Olin بوراو هدک دردنوک

 هرکه eee ast نودا لو هلج یغددلو oral رفاو eae) راد د

 هکر دب و م رایدتا لتق یلرغوط بوروشوا عاربا مما joes Say و سولج مادا
 یدیا لییدب sae ہک ربدندسافو تمه نوددیشا دبع روب نم
 هد راوتلا ماظن (دوک ناطاس نیادومسناطلس نیا دازخ رف لاوح ارد عات لصف )

Syنکا بویهزا  BYهک ردروک ذم هددناوخرم  SE 00 Sant Ja 

 یراثدنا لتف یدیشراد,ع بوروک HF بوراقچ ندسبح یدازخرف تاود
 بوکج رکسسع adie قوس دواد لاطاس هدعب !Ase لتق نس هلج بواوب
 بوئبص رابقوملس hr نوردنوک وشزاق یربجرح ?Gad خرف بواک
 ید رانا بودیک هنتسوا رایقوجش بودبا عج رکسع eke خ رف هدمب بوجاق

 س کkگکk سک

 ینالسرا باایلغوا 394+ كب رقاح هدعب رلیدننص نکل بوردنوک رکسع هکنج
 ندفرط یا (oa تواوا Hk نالسرا بلا هدکنح هدکد اک هب هز رع توردنوک ۱

 دا وآ لص تودا دازآ ن dl كن رار یر |
 بودا تافو ەد ley رلد

Sly anyلصف ) یدک مهار  releدوعسمن مهارا نا طاس لاوحارد  

 es لفاعو لداع بوک هنر day دیشرادبعاب كداز خ رف (دوجنا

Cenaفدع در لس رهنیغاوا ط>+بوخ هدشاغ یدراتوطن>روایآ چ 3 !بواوا  

 ( فد رش (



Boجک سس  

 هللا هفومس كولم * یدرزدنوک aan ah! Jairo ly بوزا فب رش
eelتولوا  Lهس هرک چ وا هناتس دئه هدعد بولر زات را همان دهع ندنیفز  auبودا  

 كن زوب هد هعفدر yl حد راتالو مظعو رهعاق بعص قدلوب jab ینالسا

 الصا هدنیارمس هدنتنطلس نامز هکر دروک ذم هدخ راوتلا ماظن * یدرونکرمسا

 ناطاس هدربیللا ز ورد * یدټناان هسردمر و دهه هدرهش بویکاانب هنسرپ
 زاکتخارا ملا كب رقاح نالوایهاشدابناسا رخ بولوا یردارب Hida لرفط

 *یدکنالسرابلا یلغوا د رر بودا تافورقاح لی وا بواوا ص هدب بودا
 زوتوایتطاشتدم بودیا تافویخد !ely ناطلس هدنکیا ناسعطاب هدرناسکس |

 pts یذاج لصف) pede هللا ةر Galle یکیا Gab زوتوااب sa GAL قلا
 هنن .هدننافو یردن ( (pA NG ثلاث دوعسع ندلالالخ ناطاس لاوح کارد !

 تافو لالج هرکسزویشب * ىدا یس رشه ك نيف ویس رجس نانعاسینوناخ بوک
 ناظلسلوحارد pte sl لصف ) یدیا لیلا نواب یدبیرکب یتنطاس بودنا |

 یردازب کید نیک اسبح ی یب راردارب ( تادوعس نیدلالالج نا هاش نالا
 هژرکسعرفاو هدنو ازویشب سدو | بۆج اقر“ نا طاس یسیاد ندنفوخ كلوب هاش مارچ

aa 5بوجاق هناسدنه نالسرا 9 ب واک  slip, AYهد هنر  Pe 

 هناسارخ هدعببول آ رهاوج دو یزواف كب ؤو هرکی مرکی ند هنب رخ بورچ
 ندنا .worl Pr elt بواک هلا Suc sly ندناتسدنه نالسرا ی

Sue Alyرب بودیا لتقف بوتوط ییالسرا بوروتک  amزویشب هصقوب بوک  
 pangs یدبالب چوا هاشنالتسرا تنطاس تدم * یدلوا عقاو هدب هدیکیا نوا

prec dab)لتف ینالسرا ( ندلا لالحن هاش مار ناطاس لاو>ارد  

 تسلاح هللا ارعشنو الع بولوا تعشحو تکوش لها یدک 22
 Wey هد-ننامز بوئلوا فیلأت فیطا باک !ae هنمارتحااب مان بودا تبحاصمو
 رفاو شماملوا حق امدقم بودیارفس هرکی کیا هناتسده رایدیا لاح هدوسآ انار و
 هن رغ نیطالس لوا هدکد اک ههل زغ هدعبنودنا bo یناتسدنه ںول راتکل#

 ماره gl ج ورح هننسوا كلو نس>ن نيسح ندلاءالع cine ناطاسنالوا

 بونود مارهب GET بوبوف هدهنرغ ییهلودلافیس یردارب نیسح بوچاقهاش
 GN لق هدعب بور درک یرهش بوردش هرفص ایهشتو ای jm بولک
 Je زولوا Gol بودا تاقو هدد قرف زویشپ "پویا هاش مارهب هدعب
 روب نم (ءاش مارهبن ءاشورسخ ناطلس لاوحارد pte لر لبو یدیا |
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 هلبارگسع ممظع تولک هبضخ تودیشدا یترامح نالوا هفیس یردارپ ندلاءالع

 نیدلاءالع ںوچاق هدنه و pum بولوا لصاو هدننامز و رسخ قبشا * بوقیحهلوب

SLE یرالغوا كنب ردارب ولدآ plo بودیا تناهاو لتقنقلخو تراف gale 
 هدب ى قرف زویسب * ىدتك هش الو یسودنک بوب وخهدنا ینیدلا باهشو هژ و دلا

Sleیورمسخ بیاهشو  Wlبودنا سبح هلیلظوا هد هعلق هدعب بودرونک  
whe gd نود.ا تافو SLE نامزدعب sel طرض یني راتکلع كنا ونرغ wai 

 * یدلوا ناشلا pbs ناطلست ب ولآ یناتسدنه فلام رنک ا ب واوا لقتسیم

 J chee ییاهش هنسگرب هدننامز شکن نب at ناطاس Goad راوخ كولم
 هدناتسدنه هنن ر ناهش شقلبا ”Gall ue ناطاس Gai dys باهش هدکد تا
 تطاس هلا هلسلس Jud كنا هدراتالو لوا نامز ?ast بولوا هانشداب لعتسم

 میراث * یدتنا تافو هدیدب قرف زویشپ GR هدسبح هاشو pad # ریدروس
 هدناتسدنه هدقدحاق ندنبدلاءالع هاش و par اقا س هکر دروکذم هددناوخربم

 لصف) یدتبا تافو هدشبیللا زویشب بوروس تئطلس بوروتوا هدنرهش رواهل
 هدناتسدنه هدننافو یردب ( هاشو رسخن هاش و pur لاوحارد سریع شماخ

anyپوچ  Ulaزاهداخو راتروع هننطل-س رومابولوا لوغشم هد ونو شيع  
 هناتسدنه نیدلا ثایغ نالوا روک ذم اقناس هدعب ب ونجا اک وب cel pl بوشراق

 هبهن SEG | SLE بوشلو بوک SLI بویمهروط قشراق اک او مخ بوراو
 ضرفنم هیلکلاب هب ونزغ ولم بوتلوا لتق abl هلزغ Jal هلچ هدا بو زدنوک
 دقعرد هک ating COS # دنبم خرچ رک هوشع نزور نیدبلد (مظن ) رلیدلوا
 رفن نکس نوا هفناطوبسشا (هیقوملس كولم لوحارد (aU تسداماد یس
 لیپ شعازوب یراتتطاس تدم بولوا هدیکبا زویئرد یراتتطاس لوا بولوا
 BoP بودیا بی رعت راب رع jade یسکرت هدلصا Dokl gabe * یدبا
 A هددادسفب ییک كننناطوب ( روهظ) رایدلوا رده وب ید هکر ت نیکعد
 ی رابرت نیفلوا ناطاعس هدهقرفتم 2205( یراوک هددحاو نامز یرلوک دم

an’هکر در وک ذم هد هن" نبا خم رات بویلوایلاخ ندالخو طخامون یرالاوحا  
 (od Joo كرداهب وادآ قاقد ندنرارادمان كکارتا لئابق نالوا هد رهتاءاروام
 بودیشلا توب یهاشداپ ناتسسکرت بودبا عج مدآ هثئاب ہدقدلوا عاشو بیج
 دنج هدندرا كنرهشاراخ بوحاق همالتسا تالاع قوحس ندنفوخ كنا نیکمنجا

 تودبا تافودناهدنسفاب یدب jy بودیا كنج هلبارافک ادوتاقاءدرهش وادآ
 ( لیارسا (



: Gb ee یر MPA BY eek 2 STIL 3 ee To bon agen os ۹ er SoS Re Pe ae E ت س = 
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e Nید ی ی  

 1 بولوا cw باش هدارغ لس اکیم توااق یغوا چوا و ادآ ی? اک لینا ۱

 لات نامزدەڊ تولاق ییغوا چ واولدآ دواد رفاح و دخت لرغطو gay ید گرا

 Ve شاتوف لیغوا لندلازر s JE! Lol | هما وب ص (als هاشداب دوادو

  osوب راد یراکدید ’ abتواوا هاتشداب  joردتشلاغوح  | Keہد ہا ےشا |

otbaacs ۱خیاود * ررولوا نايب  oA Kuneهک ردروک ذم  Solsقوملسلآ ن ۳ ارا  

 نیفمالوا XE یرامروتک لا ب واوا ندنس abl رخ وک رانوق هدره#ءاروام |

 رب دن نیککبسنب دوج ناطلس یی Mylo pu بویلوا مار هن Jo sd ماکحو كوام ۱
 دو jal * یدشعا هدنک ارب هفارطا یتناقلعتم نودارم ساو رمل هل رک |

 هرلنوپ دوګ ندو سم ناطاس ena صضالخ ندسجح ,dja jb هدئئافو ۱

 SA AAI gly تکو شو تود هل ردت بور ووي وق یب زرادرس بولوا جانحم
ae sbیدلوا هاشداب هم دالب ضب كي  * Janهداصا قوس هدنن راوت  

‘aw Ubیهاشداب مگ یردب یجشدردزوتوا تولوا ندنتعاج جانیسف ندک ارتا  

 یبحاص ناوارف لام كقوج سر دنایسارذفا یههاشداب ناتسکرت نال وا ندنلسا نود 8

Nietناتسکرت تقاع بواوا للغوا ترد وادا سو یوم لب اک لنت  

 هد شب شخ زوبحوا ندنتاف كنيغالتوا * ردیرلتالو كب زوا الاح هک ندفرش

 !Nasa, * Arse تماقا هدنرارهش دنفرس دغ ارام روئس ب واک هرهتلاءاروام

 روباش نوع ندنوهج رهن !AE یوئزغ دوج ناطلس هرکصادنامز
 ميه*و لقاع Gl ادآ كب لرفط ch رقاح تالاکیماما * راب داوا نک اس هدندودح
 GBH ید هدنسکبا gal نراتسا ر هلیقافتا كنهفناطوا بواوا یلغوا
 ale هنیکتکس دالوا نوترآ یتردقو توق هل رذت نیغملوا هدهاشم تاود |

 تولک تزاحا هتطاسندسامع لا als تواوا هاش دان ید !ol oda بودا

 ردوا هبعش هکی رامظعا *رلددلوانیطالس هرزواقلوا هبعشچ وا !ted عیجب

ar Granو مع و برعو قارعو هدنانسمعکینعد هدنیمز نارا  jonدالب  

 دتا بولوا رفن ترد نوارلئون هک رثیدنا ناطاس هدراتالو :pr و ناسارخ

 Se شعلازوب یراتتطلس تدم هلج بواوا هدزوقطیمرکی 553 رد یراثتطاس
 یزاتتظاسلو [بولوا رفنرب نوا هدنامرک تیالو دمع یرادیناث عبطو هبعشیدیآ
 هبعشو * gallo یللازوب یراتتطاس تدم de بؤاوا هدج وا زوتوا ز ورد

  Jail aaیرلتتظاس لوا یدنا یرهش هنوقیراهاکنضنولواهدنامرق تالو ی |
 2228493 یدیالییرکب زویکنایراتتطاس تده هل !was هدا کیس زو ردا

 و ت
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 aa ۳ ناتنسنزوط تورحاق chee د ees ناطلس هد دل وا هاشدار |

niو ۷ ر  bs ae) Ue"بودنا  a od lcهد دا پوچ  

  Eylesهما هددادغب هدب دد قرد * راددلاقرارق رب هدرفکر ( An 33ندن ا رما ۱

 لر ab ید>او یصاع 39 نم تولک nae cle یر .ab Aa ا هدقداوا یداعیرب

 هدلیب وب !Sade رل هعزانم Lilo هلباو رمسخ erste نالوا هلال ولمرخآ
 بودبا لنف بوئوط یورسخ هد-ةدراو هلاقالم کوب ورسخ بولوا ص
 cl ab هديل هد رکس قرف * تولوا كى رش ,aj | هقیلح Jab هد دطخ هددا دعا

 لاتا یردار Cl ab هدمللازوت رد تواوا ۶-۳ نونا اکا JP كدواد یردارب

 | add بولک كب cole لوا هداج و بودیک اکا لرفط هدک دا ج ورخ
 : بوتوط Girly بوراو Jab بو دن em هدنرهش ?dis ii هددآ دعا بوتوط

 | ذ وترد * رایدنلبا هلوطعل ںودنوکم دآ هکشلیا هدادغب یب هفیلخ هدعب بودیالتق

 balm فالخیرازق ایل كد هنامزوا بویئساا نکته كي هق.لخ Jab هدنردیللا

 0 هدزب Kot OSE مزال Dey و هرورضلاب بونایط هفیلخ نیفمالوا عقاو Aly و
 Lalo بولوا عج dai gle بولکهدادغب J aborts ll * بوتلوا حاکنهدنایعشمام

 دما ملا نوسلا De یللا ز وب یدادغب Vy بودا هداعا یلاطم نانلوا لا طرا

 تافو هلکل هتسسخ یت Sane هدنناضمر Ee هدنرشیز بودیک بور و

 * یدیایرادقءلرب شع د یرع ل یکیا GAL MEH ینطاستدم بو دیا
 هلتعاج یناقواو م ر کو يل>هدسلاجما نب 3 {Gr لاطلرغط هدافلطنا رات

allنیتئاو موادم  wittyدجاسسم ءان و تاقدصراثک | بولوا مزالم هنموص  

ai ie Wali aS 

ode > لر ab sel دواد sl لصا ( لیاکیمیا ch رفاح ناطلسس لاوحا 

re} ‘ely ۰ igi: هللا al els 03) fu قرف زوسرد تولوا ناطلسهدناسارخ 

 هح هبا یونزغ مهارب ۱ ناطاس .ele نامز كي رفاح روب نم یدلا بوئلحاکن ۱

 رکا + 7 !Gt تاقو هدلب وین تولوا لص هدرب !lls 59" 32 Wyo رکنح

 لاوج ارد تلا لصف ) ردزاشمزا 239( !Gb | هاشداب لف:تم ینو د : راوت

 | (لیاکیمن كب dle ak نالسرا بلاناطلس ¢ Le gl ندلازع هلودلا دضع |
5 — 
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 یهداز ردارب cra الاف !des بو دناتاقو لرغطناطاسهک ر در وکم هد راوت

 ۱۱| *# ترودنوک هما احا تطاس و Cals کو دا دهد ۲ هفبلخ تولد روک هن ۳

 ۱ dale ob I oli رپ ةف ب اوک هاش ,ble تاقا طاا AT lak تحاص

 قاقتا all ییالسا د لب عیج مور رافک هدحوا شعلا زود رد * یدبا هللا لس یف

 0 هلو كلا & ندقوخ الا ءلها بودا موعشموک هجورپ هلا یراص) فناوط

 : روالد ددع كرب یک :انوا نامش نامدرب و Ob 5 ne Jie ناالسرا بلا هدنرلةدزاب

 ۱ ندروغوار .Û 223, هد هلهو لوا بوراو وش راق هب ولغ Jal هل اروآ زه

 ]| رادرس بولاق هنر یر یرافک بوراو بوراب Mae بودیا dm كلج |
Yew sh J| هر =? A re 4 س sgh بوش ندن | lab, lush 3 نایهور 

 رادرس × رایدلوا رامرات تودبا رار 9 (ةروس نه oP 8 فنتسه 8(

 * یدتناداش see باق و داژآ هرزوا مع AS هلس ىللا ولآ مظعام ندرافک

 اعد رمح مطع کو لاا ھتان رف نیا س هم اع نالوا هدناع ندّسم حو

 جد ین رع راد ants یلحو ماش GF ندنرلنکلع نالوا هدمگ راد رلیدتا

 | كللا ماظن * یدشمک هنسکرب یتارف رهن كد هنامزوا هدک ارتا كولم نودنا طض

 ناطاس هد هبطخ هددادفب یدا راو یرظالا مدع ر زور لقاغو لماک وادآ

 هدلاوحا راس یدشمالوا رسم ناونعوب هناطاسر لوا ندنوب بوئلوا داب ويد
 ندرافک دالب بولوا لصاو هبقانمو بنا رم قدلوا لصاح هک ولم فالسا ید

 “43 gu كولم لوا بولوا ندنساب رفا enc یللا زوئرد * یدشعا ?As رفاو

 كشلتوق هدکنج بوراو هنب رزوا هدک دتنا نایصع اکو ب شوق نالوا نانوب دالب
ic hueنالسزا بلا هدقدنلو تیم ببسالب یسودنک هدقدلغاط بوئص  

 هرهنلا ءاروام abl رک بع كس زویکنا ہد ثب شهلا * یدلغا بویجا بوروک

 ,Noah بولب روق یرب وک بوئوق هنراساک نوه رهن هدنرهشرب رف بوراو
Kus |بودرونک هلباربجثز بودبا بضغ هبهسکرب نکیا هرزوا كم ندیرپوک  

 قوا کا نیغلوا رهام تاغ قا قوا بوو دزو ید هدک دک وس اک ون دوا

 غا JF oath ناش كرک باک لوا بوی وط هللاذمکص نکل بوتآ |
 یخدوا هدک د شود هنتسوا یژوبنوقلاق ندنتخت یخدو نو روب هش رزوا نالسرا

 نولدوط هدهرٌط فیلااهشش ر رج ه دعا بو روا as رکو ب شوب بواول تصرف

 زوقط ا یتا * ثنو تافو ?medic LG هرکصندنوک ترد یعدوب تولوا لتف



KE ۱۷۸ He 

 | لالح ناطلس لاوحارد عیار jas) al لس یا نوا دوخا یآ جاقر و لس |

 | عیش هبساا لیج هروصلانسح هک رد ورم ( نالسرا بلان EEL ندلا

aeبرصمو بابل بیهمو بیدا محرو قیفش  Job dleلماک لدامو لفاع  | 
 ناطاسرب روصنم دزازغو روبصو روقو لاعفلا tau لاصادیج لد شوخو |

=° See, 

 فیح فیس هدنننطابس دهعو ماین هدنتلدعم دهم مانا ale بواوا روه تم
u.یاصوا + یدبا مان  om,ر  pecsرابد یاهم ن : aceماش دالب نالوا لرد  

| he sv Pe رد بواوا ی ۶ رگ a : رز ترعو EM و ule, 

 عفر ,ee cl) رولف توس ن د :as’ ot Ke arse یدرولآ جارح ندمور

wel |عهاحرب هددادعر  ablyمطعا  As whe)هی  talesعضاومو هس ردمرب  

 رلضوحو ,JS هدججهارو راناخو رالی بس ید Ja lau g راد رپ وک ast 0349 رفت هم

 یسودنک تولوا لئامهراکش یک +H زن te ییائس>حو لب یتارخ تور دنا

 هدعب نوا كب نوا alas بودا ۵ Chet ددع كر « نوا Sarl Dane تاذلا |

 راکش لاب نوکرب 03494 Sx یدرر و aS دم ee 2 ید moet دمص ره

 ogee راک دا تا یک ندنرلفااو ندنرازوش وب یشحو راجو نارج نودنا
 LV یییهل ںود اانا یکللا ماظنیرب زوكنب ردب * یدردا راوتسا "دلف y راوراثم

 od“ دئسد رائآو هدیج- فاصوا Soll * ردوا نالوا wale a.) y ادا نو وق

By لصاوو اند روهشم هددادغب * ردشلوا لیصت هد راوت یسد دع nS 

  ldsنالوا  ‘us yaرو هماط)  4,165) Eaنوح ا لارغ ماما هکر دیسان

  i pcsرو  AS al eeهدمگ راد  95 9 laa Aیدتعم بوروتوا هدف

 + :o= ر 2 2 تیتر =x هو و (se woe وب ۱ و 2

  obارادمهلکنوب هقیلخ هللا ! gopطض بوراو هبلح هاشکام هدنکنا شعب زوبترد |
 وب تودا ( oiناک تولک هدادش هدعب بولا نی را دعلق ریعحو اهرو نارح

toy ee بولا یدنفرتو IIS تقراو هرهثلا ءاروام Agee رکسع Sl 

 ندنرلتالو ير ره خدیراکب هکنو ندفشهد شنا یر دار بولک هدادغب 95

 ل وسر داوم  alsندفانک او فار طا بودا نتعج مالسلا هي : asمدآ تاسحو

 بولوا عج  peهدنفارطاو عماجرب هددادغب هاشکلم هدءببودا حدم یهاشکلم
 هغلباب رلبارمس نوک“ اما  olهناهذصا بو دیا  gSهدنواهن هد شپ ناسکس

 تاللا ماظن یرب زو هدکد اک  ablیتالغوار كهاشکام بوڈنولا  gliهلغاحم

 بودیا لتف یزد / 2 ید ییابوروا  odesبولک هدادغب هاشکلم #9

gp ase shear نددادءبیئا هرزوا یغیدنلوا ناب هدنلصف aal> هللا یدتعم 

 ےس

 1 verry تافو ندهفرعیاج هدئس نوا اوف هام هل ساعد دب هفیاح - نکشعا



ya Eoمی  

 شنا ENF یدا Tee ید نو هوا cle تو ده "لس ~ oF ee لی 2 hb gab نوا طاس

 | یتروع هدننفو یردب ARE) %29 ناطاس ندلاو اندلا poli لاو>ا رد

gt hes! otal, oaیدتعم هدا تو دنا ناطاس نیا  ailدتنطاساک 9 فل  

 قرایک ربیردارب adhe رک هام هدب لب اک * یدوق rel یل تور و تزاحا 1

 جاقر و لبیک .Aa ctl‘ لدو تورو Kl همیلح یدادغب تدطاس تولک

gal gl (نیدلانک ر لاوحارد سداس لصف baleاتشکلمن قرایک ) 

 | یغوا كجو au رب dani pole هدسافو :CLI نکا یدهع لو كس راب

 ۱ توراو هدادغب قرایکرب odd ناس کس زونرد هر ۵ صندلی کیا نواب روک دو

 نالا نک ر بقل بودا ناطالس ینو هقیلخ هدعدلا ند الا دوج یئطاس

 هنن رزوا روغتوس قا نا یهاشداب باح نالسرا Moy شنا لب وب هن یدوق

Sucدالب و اهرو نا ردو باح 2 توت ۳" روفلوسنا هدکتح ف وکح  

 js یئشا یسع قرابکرب هد ردیف ناسا یذتا Lowe یرکب hy هر نج

 هدناسعط * یدلوا كالام هماش قاقد Jeol, ale ناوضر یلغوا !Deu بودا

 بوناوا لتق نوح -نالسرا بل انب نوغرانب نالسراناطلس یهاشداب ناسارخ

 هدیکیا Glick * یدلوا oab 5 نکو شو توق بودا طبض قرایکر ییاسارخ

 || یررهش مظع هصنو ینب رش سدق بودا موه هماش تبالو یزرفاک كنرف
Aeندنلا رليق  allو هفت *  etl,موه هقرایکرب , یردار هاشکلم ندج  | 

 ,and sas’ ae Va بودا Ollele 31 هةل aul رهظتسم هدقداوا بلاغ بودا

 بورک هیارا القع هدد ناسعط نیفلوا لاعاب انار و اناعر هدقلارا بودیا لاتق

 بودا Fe ءرزوا قاوا یتنطلس قارعو دادغب كالا هقرایکر مع كلام هد
 تافوهد دادخد ,wT درک ناسفط نودنک همعع دع بواب زاب را هماندهع

 ناطاسنا هلودلا ل ال لاوحارد عب راس لصف) یدا Je کا نوایتنطاس بودبا

UK i}ینرابکر بن ) Sydشا هدننافو  ie oolبه  Ge iS”ر  anںوروک  

 هده طح هددادعب 5-9 بغل هلودلا لالح بور و تزاحا هنطاس ید هقیلح

 <aal و قاقنا کا قلخوحورخ اکو افکت ندم یسع !ones W959 هل

 لاو>ارد نماث لصف ) یدتک هناهفصا هلتکوشو ترع بودا ناطل- س یآ

Gall SLEزوبترد ( نالسرا بلا ن هاشکلم نب دج ناطاس  raiهه ناش  
 قرایکرب یردارب « رکصددیکیا ناسسهط ۳۳ هدئنافو ی رد دم تالو



 الع لا ینیدنلوا رک ذ ام دمم wl رتقو ب تر>و لا دحجو Oem | اعاد هلا

ofهلی دلت ناسسهط هلي ط  Jakهدنرافداوا  aoنانی * یدنک  Pry om 

 بولک بودیشنراکدروچآ ی هاش 1 ام یلغواهدنشاب س Sdn و هد (ary قرایکرب

 * یدتک هناهدصا هللا ت تکوشو تره تورا و 6« ید یدادغد blu هول

 ناعماو dh یر € رد لفاعو یخ" لداعو میم =A ناطاس ول ف هک ردن و ره ۱

 jm هددادغب * Gai ہاکت ےس دتل دعم oly Lesa 1 busy زابھ بش a طاس

 لاعاو ارحا GS elas عرش دسعاودو لاطدا ,die جارخو جا ’as هد دال

 lho, ike راسو هماما نرضح نیغلوا هدننامز كن وب iss ell * یدشعا

 لع لصتم هلماما میاصن * یدردبا ناسحاو ماعلا اعادو مارکا casks همانا

 | .دسنجا بوديا فيلات كوللا دهن باک نوعا كنوب تح بولوا يا او و
 هدزوعط ناسفط * رد شەزاب ںودآ باط ولد لاعلا ناطلساب od ih زوسره

 wal حد هرکصند هرسصام eke DF 03) gas ولا acbl, ‘aa lb یاهفصا

 ot Baal جورخو نایصع اکو ب كردب ch Fl مان dae هللا SU ندنرللوق |

i ۱هک رد  Aueكب نوا یزو ند ده اد هدقدل وا روصتء بودا ار  

 كنسهسردم ییدتاان هدنرهشناهفص اش اس بوا ۲ مصر, ندنوتلا یناص نامطب ,

 Pp Syst * هلوا نان نامز جاقرب هدنا-ش انف ناسهج هکیدوف a وا ىسىق |

 | بولوا لس چ وا نوا dee یرلتنطاس هدو vlads بودا تافو هدرب نوا |
anyهکر دب وره % یدک دوم ییعوا یدهع یو  a>افا ییاساوب هدناف و  

 دش نم Ot ناهج * یاشک هعلقز SG ناهج غبت حزب (ےظ) هکیدتا

 مداشک عالق یبسب * .تسد نراشا ك متفرکدالب یس * GLA نموج

 تسلادخ gle ۳ : * تشادندوسمپ* درر درو نتخان كل موج * یاب ندرشفكب ا

 0 KI wet ناطلس ندلازعم لاوحا رد مسان (Jed یادخ cle كلمو |

 نوا * رلیدوق رڪ“ !ipa نیفوط هدن رهش ees یکی راند (نالس را بلا نا ۱

 lols لس ۍرکی هدنرانامز ad هلا |. قرایکر یزاردارب بولوا هاشداب هدنشاب |ا

aia |لس ترد قرق »  Foندناتسکرت * یدروس قاهاشداب هد كالا  
 نیمرحو ماشو قارع كلام بولوا کلام هنزکا ch رعو & دالب هجنراو هنع
 هیفانمبواوا لدو لب یس لقاعو لدام * * یدرولو | هاب هد هبطخ at‘ ر



van soچ  

 ess مرکو مسیپ (=a) یدیارمه لها یبحاص هلل رج بارو هلیج

 ءا * یدبا هاش شابا عج SUE * بیداوبیلو فی رشو فی رط * بیهمو
 نوعا SIA یئارکش ندودنک كةلخ هکردی ورح CK) Gal ey هدنداعس

 الا زرد هنن رخ هلوتم هن نوګا مب هدک دا تافو نی هنسارعش یسهنامژ

Me |رفاشرب نکنار کفتموریم هدکعد هب ره تولا لبق جد رانا بود مهروک  
 داشنا هدهاش روضحو oll یرظا arty تورتسوکر هاب لالح رم رهام |

 # ورم fog لدان هکهش * و رم رج ۶ هاش رک در Shi ع سک (مظن) هکم دنا

dleتفر * لدعب دو دنفرک ار  iW So lelنوا هل هکردب ورح *  

 هدوا نوا زویشب * یدیا شاوا pote sab هدنسیدب نوا بودیا كنج زوعط
 لص هرزوا كازشا هدننطلس هدعب بوشود عازن هنبراراهلبا دوم یس هدازردارپ
 توزوتواربارپ هدنخ یسکیا بولوا عج هدنرهش یر abl %29 03, یمرکب بولوا

 قرق * یدربو سد یتزقرب BE تافو ع ادعب بور و ینزق هدوج رس
 یسهشلاط زوغوا Bae راب رع ندک او ۲۱ لئابق نالوا هدرهنلا ءار وام هدزرکس

 قیالو هاو بارخ ییرهش رو اشینو طبض ینامرکو ناسارخو موعه هناتسمم
 ضب ندنفرط یرکسع ودنک بودبا كنج SS هلرلن وب رجس هدنراکدتبا ترا
 ره هاش هدقدلوا تزاهو مزهنم رلنالسعو بلاغ اطخ ald“ رافک ah اطخ
 لقخدو تافو هدنآ بونلوا om كدهلس ترد هدسفف نوا بواوا رج هکلرسا
 MSM و pails هتناط یری هدافلخ Fob * یدلوا تافر ییاطع هلا رو

beتتطاس در ںودیک فرصت نکل بوتقوا هنمانكلا هبطخ نودنا رخ تو  

vlکو شو توق بویلغاد ن, رکج هلبا ترسحو تربح ران بویلغا نیغلاق  
 * لئاز همغكلم نم ناهسف * یدلوا لزان هنلاح یسهدن رخو لئاز هدننامزودنک

 تولوا سوو نولغم ones بلا الوا رس oa ارتا a‘ راح هد هنس نا 2 رات

 تازصو نیشن هیکت دهاز هدو ممر هشو نرف افح یایئد كرات بولتروف هد# |
 بودا تافو هدنشاب د جوا jot ندنض رم جاوق هدیکیا ىلا رويس * یدلوا نفر |

 تیالو هکر دروک ذم هد دن اوره میراث * بوند Gul ی شعلا ینطاس تده |
 زوغوا نالوا یرلهاشداب هعشب !Gals بواوا هناخ كسقرف ناف ۸ |

 نویق كيبشپ BS لی ره هننحطم رس واوا عیطع هرس ناطاس یسهفناط
 Se وب ناغلشاب هزوا ج هلنامز رو مع styl رومأم هنعجج نوی بواوا داتعم هکمرپ و

 هرانار جهلا | sl رح هدکدشود توادع هن رلارابودیا لتفزوغوا یرلناراو |



Heمی( ۲  

 او و Seale PEL زوب و رزهکس كيب زوب یک اعزوغوا بوکچ رکسع
wo aا هر زام سد زواج زوغا هدقدلوا كنح تونم واضر  Gas 

NERرلیدتالتف یرکسعرک  * geredیتاسارخدالب  ALi Tye see 
Slowsداسفوارد هوهاولتف و  sghراتالو ودنک را و یر بس  anتودلبا  

 grist رالا هنسوشراف كنوب ززوغوا بوروق ناوي د بوروک هتفن نوکر ھو

ellزاها توردا یھنو صار ےس ہرزوا یرادا مهو دن دنک بورویط هرزوا  

 نوسجاف هدفدل وا اوت نیو رییس تطاس ناک لپ هماشچ ال مج بورپدزاب

 بوک لر ترد هرزوا She و * یدزررافح حانص پرو وف دس رومدهج رهود

oaبوچاق بولوب تصرف رجس  olهنرهشورع بولوا عج یرامدآ زن  
 ره هداناعر یدلغاط # Ol < كلاعو یا at رخ( هررح) هکیدزوک بولک

 رو تافو بولوا هتسخ i eu مع مرح ae هاش خرج )+(. باشو
 ناهجرد#* ن نینح 1 درو Lesley یقوینرک (qa) یدتا ,uly یابد

Tass FEیدن هل ص مدآ  C5)ناسارخ هلاردادب لایت كارتا کود ورم  
iمدآدهبندیریغوالعو مدهیدجاسعو تراث یدالب ر  dike 37 eran 

 نددالب رنک | یار MF Gy وقلداع ین جعل !uals مچچ ob يلوقرب هرس هاش

 o کو یوقرب وادآ ماش 1 ریس بودا Jae‘ راهطا هدتوکح بوزو

 هرکصادنتافو ریس هک ردروک ذم هددناوخربم جرا * راىدلۆب توف \djslai تولوا

 ۱۱ لوآ کاج نام دوم ینهداژ ریشم د اسار تالو

 و ce بودبا جورخ یرب ندنراب رقم كرس
 4 ورغ لولم rans هي هز راوخ لولم ین ans كناسارد + كلاع هدعر د نوردکح

 ناطلسس نبا دوج ناطاس ندلا ثیغم لاوحارد د pile لصف ) رایدتا طبض

 نوا زویشب * یدیا هنسک نحس نیرشو عبط شوخ (هاشکلم نب Gat ندلاثایغ
 یتوب sade هللاا رهظتسف هددادغب نکیا هدنشا ترد نوا هدننافو Gd هدرب

 بودا حور هنن سوا كر ےس یسک هدر یم Xt هدح وا نوا * یدتا ناطلس

 als دادا ت ot“ 8 تم 3 ےس هلج = .Llle Sb هدعل gimme دو

 یهاشداب Jose goal, hse نوا ae | ملص هرزوا !Sly لدو برع

 "هدیص بولوا یرب زو كنا دوج ب بونص دوعسع بودا كنج هللا دوم دوعسم

 بوتوط یریظنیب لضاف نالوا روھ ثم هلیصاخم ییارغط ینلّوم ملا ةیمال
 دوعتسم هک ردروک ذم هددناوخ ره & رات * Gael JS هدعب نودنآا س

 اکا دو نولتوط بوحاق ?WH دوغ م wt lad هلا دو

 ( ظا (
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 هک ۱۸۲ مس

  Wea: pe) whا ےس هدرب  Nوا عج ( wyدو تر |

Cae مب نس هدقارع تطاس 2-35) whos هرس دو رلددر وئوا yy 

Py هدک دا is, ما دعب نودنا حاکن J کو ریش ona * .یدید لوا 

BE: زویشب cag) gl هتسخ هلبیسوا نیفلوا عام ربثک 292 روب نم یدریو ید | 
Fe) نواا لس ترد نوا قنطلس بودنا تاقو هدنشا زکسیمرکب هدنا na ods 

  Je.(دوجن دوادناطاسلاو> اردرمشعیداحلسعف) یدبا نوک یجرکب یازوفط
 یردب  tilaهددادخب هدکد تا تافو < gaatنیدمکلی ر تودلناناطاسی

 Fell yan هد 58.02 قارعو lass ییط)س 4 راحادعب ںواک دو ۶سم یسک

 مولعمان جاقرب هدچوا زوتوااب هدزکس زوتوا زویشب بولوا AM هرزواقلوا هدواد
Goh Jane”لس نکس ناما چوا نوا ینطلس تدم بودیا لتقف یدواد  

 ماظن Cae نب dab ناطلس ندلا نکر لاوحارد pte Gl لصف/) یدیا
 ange یدلوا gles لی چوا كئسع بوک هنن ر یردب هد راوتلا
 تطاس ردقلس چ وا یدحاق بوتص هدکنج هل ردارب تواوا لفاعو لداع دك راوت

 هاشکلمن د J ab ناطاس هک ر دروک ذمهددناوخرم می رات بود یدروس

 لدع بوی هقارعتنطاس dh مارجن ناطاس یسع هدننافو دو یردارب

 راکنج هلدو سم یردارب Goel هنسک هو Lle fal توا و لذب و تعاجشو
ylوا * یدلوا بولفههاک بلاغهاک  Jogیرگیزویشب بوروس تنطابم  

 ناطلس ندلاتایغ لاوح ارد مشعتلاث لصف) یدتاتافو هدنادمش هدروهط

 ماكولم روهشمو مع نیطالسدمآرس (هاشکلمن ae نیدلا LEG دوعسم
 GUT فطاو مرک لها بودبا panty طض dbl wl ur Khe نولوا

soe یردارب هرژوا ینیدشلوا 3 sla. دس نوا 5 geet Si هاشداب مدلص ge 

 Sage یدادخب تنطالس wcll یمرکب نوشص دوءسم هدکنج نوراو هئتسوا

do glo tes!دو« سم هدک دا تافوهدزومطیمرکب ژویشب لرغطیردارب بول ن دنا  
 بور وئوا هددادغب olf هدعب نوک aud ترواو هادم هلا هلع* نددادغب

 دشزشمهدزوفط یمرکیهنب بوروتوا هدنرلنکلم jams هدنا بودیک هم sho هاک
 بوقبج هکنج ah دوعسم هفیلخ هلیکی رحت راهندک ضعپ بؤشنچنا هلا هفیلخ هللا
 بوللبا هناتسمحع بونوط daily gt دوعسم KEI ae) هی هفیلخ رکسع رک |

his ramen Si:هدئاص  fsهرزوا ی دنا  als clit abeیدلوا پرس  * 



Heeمی رو  

 ۱۳و او هلصوم ندنرش ا هفیلخ ab دشار بولک هدادغب دونم هدزوتو |
 * ردسشمک هدالصف دشار SE یدتا هفیلخ یهالاب ینتفم هنب رپ كنا دوم

 راج بویمردشراق هنفالخ روماینآ بولا نلاوما رک | كهللاب تم هدر زوئوا
 ملس یر اه هحص pal ند هقیلخ هدعر نوااص AL رذاو هنایعارب اسو

ws! /4 ههیلح  U9 padاما هدمگ تمالو هدحواز وئوا * یدلک تردد هزوما  

 ×رلداوارطضمو كانعر جس ناطلس هلدوعسم ناطلس بولوا طلسم هلاوماو دالب

 یراکب ودنک بودیا راکنج ’as هلل ردارپ هدننتطلس نامز دوهم هک را 97
 جدو * یدردبا كنج اعاد هلا tl بودنا لالقتسا یاوعد یر ره ید |

 هدءژنواوا ره دادغب لهاو <aal ندنعباوت كلوب بولک هدادغب هکر دم وره

 نیذتوتال( هررګ ) هدظعو ءاثناکوب ظعاوبوراو هثساحم روهشم ظعاور دوعسم

 ad geo? (ji) ادصاهلا فخو * ادحا BY * ادنا هجو as * ادسج

 در یلاظمو ناعطاقم نیکعا yt ییالک wl هنایکح نصت ضد ههفاشم

 یلاظمعفر بور,دزک هدنجمآ رهش هلباانروسو لبط هدعب بور دزاق هراحوا نودا
oleقرق * ید ردصا ءز رب روهشم ید راثوساب  otaندنعیاوتو ندوب هقیلخ  

 یرلک دناهدنتح برع رافک ضعب مالسلا هیلعلوسر ترمضح نیفلوا «دیجتراغاد
 نتونق Low هرکس دنعوکر یھکیا elle حایص ,Ssat هل رب زو ودنک یک

 اف هدنتسوایخ دنادمه دوهم هدق دلوا مات یآرب بولوا لوغشم هغموقوا
olayشب قرف یرگ تدم بودا  Gelsیدنوا  Jeعیار لصف ) یدا  

pteندم ن ندلا نایغن دوعن هاشکلم ناطاس ندلا ثیفم لاوحا رد  

cul ( lth Seرب هدٌنافو دوعسم  a~تسدرب زو یهو عبط سوح یدک  

 EIDE نیفلوا تسر اوهو شوئو شدعلهاو تسب Se هدروما ربیدت نکل
 ندناتسزوح یدک یردار وسبح یو هلیقافناارما كب صاخیرب زو هرکصت دنا

 بواتروق abl راد ندسبح هاشکیلمهدءهب * یدتا بصاهش رب كون بودروتک |

alll aly ۱ودنکب وجاف .هناتسزوخ  ayyهزاهفصاهدک دن |تافو دم نک هن  

 یدتا تافو هدنشاب يکنازوتوا هدشبیللا زوپشپ نکبا هدنکر ادت تنطلس بولک |

(bi ( |رب  aیطعبنا ءرلا  Lieرشع سهاخ لسصف ) داراامالاهلا بأبو *  
 لفاعو ع رکل ئام هلدع ( دوم نیدلا تیفمنب دم ناطلس نیدلاثایغ لاوحارد |

 ندناتسزوخیدمعا سهاهدقدنلوا سعهاشکلم هکر دروکا نمود دناوخرم ج رابیدا

 ]| بودالتف یکب صاخ یر زوهرکصن دنوکی کیا * رابدروعل هتخت نودرونک ها دمه
es ramin emana st YAN ain aaa 

 ( هد رخ )



Heeمی برو  

 ۱ :vas هروک اک و و ساطا Gore قانوط كچوا اه a oun نیا

guast,دیک نأ وا دووم دو دعمار دو  wh thy yo dhی کا  ysl۱  

daeیسع  oleرفاو هرکسع دمک هدنراکدتا توعد ندناحزرهش ی یهاش  || 

 pic هد دناش وب ید هن زح نولغاط رلتالا ششم نکل بور د شلوا لام |

al_ganel |تبوک  olsرفاو  f_usهلن ار  alowتولک  asنکل بوک  

 ا بوقروق Gal pl نایلس هلس هلبح هدا ما رحرب ندا pl هد هتغهوا
 ; ae بواک ”ala نود, <raed GA و دم = یوحاق هارد jl لا مدآ زا

rere: dado |ناش 6121. وا  sassهلا ولنا رف زویشب هدمعع كللا ع  

 By ساع لآ هفیلخ بوراو هدادغب تبقاع EIA هدرب رب بوزک |
 gece یلاوحا elle بور و تئطاش تالآو ںاہسا yen بودا راتاعر یلک

 ندًتطاساساس لد ناطاس بولوا ’al اکو لا pl yom بودیک oy رت هدقدلوا

 بودیشرادمګ هدقداوا تیعج یلک ںواکاکو ب ید هاشکلم یردارب نانلوا لزرع ۱

 هلصوم gine نایلس بواوا كنج KF هدناجابرذآ بوی وب هل Sue مظع
 تودیک هکنح dw هعرلح دادی .dS ره sll JF ناطاس eins بوحاق

 نا اشاس نکیا هدنددص قلآ یرهش بودا شونو شف ردقیآرب هدقدراو
 بوحوک ها هلعع هدک داک sob رف ود یدتا هرصاح یاده هاشکلم یردارب
 بولواقرغ بابسارفاوو رامدآ هن بولب رق رسج نکر یک ندی رب bb رگسع
 هدنادمه لب رب AF Goole هنانتسزوخ هاشکلم هدقدڈلقا هنادبه لصح
 بودا تافو هدنشاب یکنازوتوا هدشبیللا زویشب بولوا aad هدعب بوروط

 یانلارع لاوحارد شع سداس لصف )یدا لید sth تلف

 نداصوم Jo daly یسهداز ردار, ( هاشکلمن aA ن, هاش نایلس ناطاس
 لودع ندروهار هد دب err) J gate A شولو ساع diay و ad تودروتک

 نواب ردنوک Acwdels هل و دلاء الع ٤ woh gh رکصن al ail لتر ا b gal ai نیکعا

 هک ردروک ذ هد دناوخ ys جرات # رلددرونک سر نالسرا ندناجاب رذآدش رب

 یلاو>ا لئاوا یدبا یوج برط یوک هفیطا یو وخ یوړ وخ هاش نایلس
 توراو هلصم war نوئص هد هر راح Joa ردشمصک ,دنلصف AF اقتان

Lyیللازو شب نکیا هذن  oatsنایعاو تاود ناکرا بودیاتافو هدنادمه دم  
 ثابتو stg یکه تخت نوزاو هنادمه نودنک نداضوم نکا رک

 یتالتسرا ئالم نونا اک ول یس ہا رضا هلج نیغلوا تاقوا یقراص هشوو شعو

 AY زویسشب gl سح هدنسهعاق Gla ییاهلس برج clea بودروتک
Ee TL LT TT ATS TT TS LTS a TET TR AAS eRe 

Cy) 



  Beجم رد `

if یار Kon ناما Je J, ي ل Nass طاس: dl بو دبآتافو هدنسشاب ez قرف 6 )بیا ect] 
eg ey ee 

lel ناسا را ناظلس Olle نكر لا او>ارد pr عباس لب لصف) یدبا زا sol 

cpg Fed هعاق نت 1 Moar ر 5 دا das Las bow (oz کلم دک :ناطاسنب لر Jab 

ag Ble بوراعبچ یتوب نک رواک هدادفپ دم ناطاس یسهداز  اولوب 

  wsاروما ردشعا  dalتور و ماظد نسح ” od lanهدنشامز كلو یدتاتافو

Crab gg تګ وشو توو لازا نالسرا ناطاس یس رککبا کز هب .هزراوخ ولم 

  dyطاس  Casto acنیزه  ‘lal. » Sseی ( iosلس  ls AAلبنوا نابهاب ۱

 نداش نالسرای لرفط ناطلس یدلا ثیفع لاوخا رد مشع !sel لصف ) یندبا

 یکباتاور ز زو نیغلوا قحالغوا بولت روک amy هدشافو یرد (هاشکلم ن دیگ

 كولم هدنلوالامیر ناسعط زویشب * یدردا روهجروعا wa هن تک نالوا
 یرهشبولک هنن رزوا كلو ok) ندلاءالع هاش مزراوخ ناطاس ند همز راوخ

 alread اد ممنوفلواهناتسءهاصوص- بوأوا ردا لرغط هدقدلوا كنج هدنرانک

 * otal عط شاب و لق بوروا هل اب رح ,Sb یوشود نذت [هدکد رک

BUروب نم هکردروک ذم هددناوخریم  Sabبوخ یتروص  Drsبو۶ م  
| pa? یسافصرب slat jad! ۹ یسراف ie isles a داتو یعبط 

 تا * ?e Kone | wre hea جاش

 زوی شا ی T بوراو ی ند)اءالعناطاس و مانوخ دانا Gls اضع تتسا ما

 نوااصتآ هن ززوا غلتوق ن Sl تسم لرفطبورونک sgl ch gy هدناسفط

 علتوق ولقب هل هل نوط 472 es اون هدکد شا ها و> یزر ك یهدلا

  Aa erیدش *  owasسا < < تدالو  estیناتسمگر او  sledندنرللا ۱

 یدنوط نوط )لس (یظا ) رلیدتا طب رو مص هم ریل راسو طض وا [نايمزراوخ

 نداد هصحذرپ رحوک * تداعو یدلوا هد als ونو * تب و  هرزوا بارت

Jی  aاطرب رک #  Jobanیندیمااش هکدمانف * یر  HAرردكهللا الم دب وم #  

 dh Ale نوت le زب شا( Sle Sab لاو رب (eh س
Ke!زونوا 39252 یراروهطلوا بولوا هن-سکر نوا ندنلسن قوس ن لس  

 | زوب یرلتتطلس تدم بولوا نامرک تبالو هدم یراتتطاس لع cl هدحوا

 زدارب یکیا هلبا apt كولم نالوا روکحذم اقباس رانوب Gal لس ىلا

 ( یزالغوا )

 سو ی تو ا توس و سس سس دا ودر سرب سس تی سس تا سس سو توس وسواس سس سس.
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2 ۱۸۷ so 

 od رقاح ن نالشرا بلا زلنا ار ز رلبذبا را هدازع a را رب یر و یرالغوا

 sal ite زولوا زو رد یرروهط لوا وو اد 3 ato Je اکیم

 ( ق وجلس نب لب Beg كب رقاح & درواق لاوحارد ل وا لصف ) fel هللاو
 هداك رقاحر دشهکهدو زا زی Wg Son نکلبویلوا 1۳1 کنم"

 كناو نالسسرا ىلغواو كنا نیفلوا هاشداب هن ر لب Be ی لرفط یرداز

eoد ر واق الاح ردشملوا رکحذ هد ور اقوب مالا یرالاوحا كنلسا  

 ید هدنا نویلو هدر یر نددناوخ رە ےرات هک رد ون یرالاو>ا كندالواو

Sle |زاب سصتخم  ale Galر وب نم هک هلوا مولعم سب * یدئلوا لقت ندنا  

 هدشب یللازوتتردبواوارک احهدناامرک تبالوهدجوازوتوا زویترد كب رقاحند رواق ۱
 ندنرالا كنهلاد Sole بودا النا هسراف تالو و الثعا و قورت 3935 قلود

sheو نایصع هنالسرابل !ناطاسیردارب هدعب * یدل  DAEتقفاوم:دعب  
 رسا بودا كنج هلئالسرا بلا نب هاشکلم ناطلس هدعب * !Gar تعواطم و

 یا زوئوا stele نودا تافو هلدس وا sala رهز هلن ما ها بولوا

 SEAN هدنتافو یردب الار deeb ( gal لس

 یدتاتافوبوروس تنطلس !Jo Flos دوب بور, و اک وب ءاشکلم ناطلس
 بوک هنر هدننافو یردارب ( دروت نب هاش ناروت لاوحا رد ثلاث لصف )
 نی هاش ناربالاوحا رد عبار لصف ) Gal یآ جاق رب و لی چ وا نوا قنطاس
 یدئلوا لتق هرکصتدام شب نیغلوا dub ase » نوک هلی یرد (هاشناروت

 !Bes یسع Dib E) هاش تالسرآ لاو>ا رد سما لصف (
 قافتا نابعاو ناکرا هدقدنلوا لتق وا * یدشعل رک ندنفوخ ندهاش نارا

 بودیاتموکح هادادو لدعو تنطلس .J یکیا قرف * رایدروچک هت یتوپ بودی
 BF لاوحارد سداس لصف ) یدلوا نافریاظعو تافو هدشلا زونوا زویشد
 ربع EU یلاؤحا راس یدک any یردب هدنشا ترد نوا ( هاشنالسرا نا

ENل اصو ) ردروک ذم  aeیرد ) دج 5 هاش لرفط لاوحارد  Oley 

 he alt لصف ) یدروس تنطلس لب یکیانوا بوک هسنیرب هدک دا
 9 Alay ماش ل رفط یراردب ) هاش ناروب و هاش مار و واک 4

 1 اک هلا ربچ بوشاعازا هدانطلس ab رار یرب رزآرپ ردارپچوا وبشا كد هلس
a 6 Soldلاتفو برج بوک  wipesهعراصهو هعزائمو هعاو لادحو  

 AB ندهلاغع و هلاک هارد هفیحو هبل lls ندنرارب گر, یینطلس ط.صو هعفادمو



ee۳س>سصسصسصسص  

 هاش دم لاوحارد عنات لصف ) یدلوا ly و نامرک تبالو هلبیسوب بوبلوا |
 هننسسوا تن وب یدکوب as هرکصا دنرلیعو ندنردب ( روب ملا هاش مار نا

AGEدع هدک دنیا موج قوم  Ellاهلا رخن نالسسوا  pHدوا  

۱ 

Iجم هلج ناهجیدمآ ۳ واگن 4% 7 د.و سو هاب  Oی  

seth SK Tد ول و تسدقاب  * elas12لاو عن اود رم شو یداح با د  | 

 Lalas * راد مدیا رفن زوما نوا یراثلوا مواعم یاو>ا ham اط وشا ) ’ait هدف دیس

 فال اکیم dig قوحمس نب لتاکیم رانا بولوا ندنسساب رقا هقول نا اوارک 3
 shaky هددادغب و هدمعک رادرلنا بواوا نیا sober ارسسا یردارب

 ores بوأو \ نک اس هدنانوب تدالو نالوا Bly alco نامرف 1 الا ودعور

 زویکیا یراتنطلس تد تدمو ot | کس 99-9 یراّتطاسیادتا ۷ Gul یرهش هنود

 نا Eb ( قوملسن ,Selle شمولتوق لاوحارد همدم ) یدیا لس شعب

coarse”هک قوطس نب نالسزا ن ندلارءنب شمواتوق هکردروک ذم  dog? 
 هدشب ll زویترد بواوار هام دمو لعرد_ دج كنب راهاش داپ هیطالمو یارسقاو

 نالسرا !OK نایصع هنالررا بلا ناطلس نالوا یهاشداب psf suse ساب رفا

 بونص i> ae شم ولوو دنا هد راع بوکج ر ۳ .a سوا كبو

 تولوا نا aly fe, Sep باا نیفمل 1 بم ہھ <| ریش شم a ولت 99 هدنرلذدج اق

 تار هزهر وزو * تساب .aie, el د مایا ۳" 233( شالغآ هنتسوا شمولوو

 یودیآرهشهن کسو یودبا ها شىداپ لفت we كل تمولتوق ) ر رز ( Sod كابر

iاسو  inaell| poles deel,تنطاسوکر د وب پااغنط یدلزاب هرزوآ ی قلوا هاشداب  

 | كالا بلا ناطای هدمعک راد بوبلوا < lis داب بودا حورح .{a اا

ne Gall KF mA ie SAS) fel هللاو * هلوا Gate ol 
۵ Jad} سا IVY و» ناجع JT Ft نالوا تا تشه ي ما هوا ودنا 

 دقومس نیطالس . aناطاس ند ہیک  aنينا یلغوا یسک نالسرا بلان نیاز |

poagl 59ان  Sg de | pwی 2 ره هیک اطلاهدنب رد باح بوردنوک هندحرسمور  

 !cle بودا مد بوراو هلرکسع هدقدلرععا SE حد بول آ ندنلاكيرف رافک

 هک دتناتافوبودا 3 ط.ص بو 1 ید C2 اشدالب کاو ی احںوترا یتردفو ئالم

 ب SS x بود یدرب و هدواد (<E كنو oy كنوب اتكلم ناطلبیپب

 ی aS] اطنا قوی rg ود نب نايلس نا طاس هب كب اب شع زوینرد ye نا



 aS انا شب Bg نب لس هلودلا فرش یهاشداپ بودبا حح ندنلا مور رافک
ot"نرناهلس ناوصح ¢  Oot!و جارج امدعم دوب  SAK Syیدبا  

 بوشاوص هل igh بواک بوکچرکسع Br د هدک دردپ وک رح a Ay lms د وحن
 بوبدزکیرب واک, یرهش هنعاخ باج ole Lael له هل سمدآ ز زوئرد فرش

olsراک دنا  aRیزکسع هدفدالوا كنج بوراو ات  Cake?ندنمغو تیری  
bs og SFیدتا  gdدواد ناطاس لاو > ارد ین لصف ( ا هللاو*ردروک 3 ده  

 Make دک دتاتافو شم هوانوف ننایلض هک ردروک ذعهدیسب رداع UGE نآ ۱
 یردبینطاسوت کو شدوادهدعببودنابصايدواد یلغوا هن رب كنا قوس ءاشکلم

 كنج هلهوررصیق هدناسکس زوبتردبوروس تنطاس هرزوالدع بورترا ندننامز
 BX * ral KF 5 بودنا طبضو یترهش هبنوق بویصیرافک بودا

 ,oe ناهج لرو تاهو هدنس هنس زود توروس تن طاس هده 99 كد هلس

 ورس هندهاوخدنام نجر لک * رز ر وج کر ch رب Col ae ىدا
 هدیسد ردا رات ( Goal Gris نب نالسرا AP لاوحارد ثلاث لصف )

deلبقرق لوک دن هدنئافو یردارب هکر درو  jisمظنودالب طض هلدادو  

 رنک او «cif سابعلآ ةفیاخ هددادغب نوئوط ی بودا ole لاوحا
 Past مک دادغب <aad‘ قاقنا * یدردا مر Kal tall orb 5 ندیطالس

 اک ور كلا هدقدلواهدیجتر OE ندیف 3 ,ds estas دج ن دوعس ناطاس
 نالسرا هدک دردنوکر خوی ن رس هدب | طض eee كلام ںواک هدادغب نور و
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 نا سواکیک نیدلارع نب ز مارف نبا ینا slay ی دلا ءالع ناطاس لاوحارد

(aby letیزدپ كنو  srl aالنمو یرالالنم رات -* ردشمالوا ہاشداب  
 تبالو هدکدتا تافو ذوحسم ناطاس هد a lity نیه ستو عبس هنس هدسډ ردا

ahs UEاله یهاش  Dati slesد وعسم یمور تنطلس نوغران ناخنازاف  
 وشا Footy كرلح رات رو نکلبوش دیدرب وهن دلا ءالع یسهداز ردا

cal Weنا سکس وتلا هب یزاغ ناع ناطاس  ais 03 Susبوت د یدر و  

 ese مالک Fly هدهتساا شعد ردشلوا هدد ناسعط یسولج dul امدعم
 فیطا تار یکی دردنوک هناح ناعع كن دلاءالع بولوا مظع ضقانت هدنسارا |

 خ روم هل. رات رکس ناک 5923 ںولوا هدربعح دعو الاح 3( وص لصفم

 زويد هد راوت ضب ارز ردقلوا هدیدی ناسکس یسولج fel هللا نیغلوا

  ——— ۳۳۳ on ITT i SSE eee ANN > SETS Ee N 4 = assesک  aa 12س — : ۴ . سم رم ی ? ۳

  RES KESا ی
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 کش مه

Oleg otaیطاس تدم بودا  gal Ay BIدوخا * ردروک ذموبد  
 هدناسکسزو كایزاغ لرغطراهدس» ردا الثم رات هارب ز هلوا vt شن یسولح

 ردعلوا رهظا SU لاع>اوبشا بود یدشا تافو هدننامز GU دا Gull ءالع

 بودناوهس باک نیغلوا ییهباشم ك:ظةل نیعساو میس هلي طفل نیعس و میس ارز

cme |هلوا شمژاب نیس  * allyورم (میاقو) لقا  Sst4 ءالع روم  
 بواوا دادو لدعو دوج بحاص داشرو دادس لهاو میش هدتنا العلارهاب |

 ندلاظو هس ونام هللدع ندعدق نیکعا دامنجاو یعس هدادجاو انآتش رط ءایحا

 روهظ ?op نامر بودا تاج هللادع نسدسو رک الا نالوا دس وکه

 هل ربهطت یکلام ندراناوربهدنو عفو علق ییابقشا راسو قد رطلا عاطق ندا

 یزالعادج كنامع لا هکردروک ذم هدسد ردا We Zl Gael, gly ربا

 BAF راد oiled ab یزاب رسو تعاحصنادیم ناد pope یزاغم "هکر عمرش
Gatward (>دابشیک نیدلا ءالع بوجوک هلباروآ زهروالد رف قرف زویترد  

 بودا تافو هدننامز SU داشیک نیدلا ءالع 5.21 بولک همور راد هدننامز لوا

 ga هلج (WAL ید كهاشداب شب نالوا ot ils كن سکیا

Sl Para Pe aنیو ارت وام هرلنوب و  |) abناعع یلغوا هرک هلو لر  

 * یدردا ازرع هرافک lc ادتواوا هار دلولاره ید هییشل !ع as دید یزاغ

ada, Gailند راقک هدقدلوا دیهش یردارب هد  earlنیس نوا  

 Pig SIL ودنکه رزوا ترعو مالسا تیچ جدول !gt تناعتسا ندندلاءالع

 لس هدک دنا هرمصاګ نوراو هنتسوا slam هج هر abl نامقعو یک سد

 قفارطاوینرهش هیلفره نیکعاناع و دهع jad یرکسعناخ نازاغ ندمکنح

 بوغارب ی هرمصاح هدکد اک ربخوبد رارد هرزوا كلک Fo ههوو بوق بوق اب
 یسودنک بووق دنا تور و 4 یزاغ ناعع ?Gu ضعبو Dra بوط

ahs deنولک هب هنوف  so las ornهدنسا  GILندنراداسف عاوتا اقناسیوصان  

Ube LU»نیغلوا  Dix pleیس هلجج هللا 98 بواوا  JSهلن طلس مما بوتلوا  

sale Ty ekبواکید هش ر یرب بولت زول یس رد  Ls dleهدماکا  ya 

gal Stole oatیدلوا روهشم هلکعد یس را قاشطارخ لوا هدعب  * 

 ظح هاشداب نیکلکیربخ یکیدتا حد یراص>روب نع Fo CHE نام هداتناوب

 هدد ردا النم ZU (لاوز) یدردنوک ےظع لامو تعاخو قامت اک اودا

 ( نبل )

 برطضم ند: هرنده اتش ی Clade EN) yao رافک ندلا ءالع ناطلس هکر دروک ۳ ۱

 س =

x. - -- es ate ar = > ıu. 0 = wee 7 3 3 2 = = 



ay Hoeج4(  

 نوع 2 نکیل اذا Ci) gal (!la) راهظا توادعو اهظا توادعو calle ae نازان نیسلوا |

 "هراض تایید otk لوا دشداوقب * هداهتحا هيلع sth لواف * Gall هلا نم

 بوتوط ینو Ng ere an 939( كنو اج :نازراخ نيکعا ااا

 F Elles lao موش لوغم یوزر Elle کا odes * رلیدتبا بجز هتسد و

 ی Bi E نیطالس یراتالو نالوا هییعور كلام دحرس بودیا طب رو مط
 yan ۴ یدلاه هدنلا Os رب ره !Aas طیض a.m , ط ت:طاس العتسم یر ره

Slyقئظلس تادم تودیا تافو هدد زویدب ندلا ءالع ناطلس هدناعع  

 لاوجارد pis gob لضف) ردروک ذموبد یدبا 52 شب و de یرکب
 نرکصتدقدلواراسا نذلاءالع ناطلش هدد ؛ رداالنم G رات (دوعسمنایلحیزاغ

 ناغوراضو یا یسارف یب Late بنوم سو بونسو هر همناخ نازاغناطاس
blهک هجکراو هند ودح  cllle amlندموژرابرد  jb Blyتطال هلي  

dentیزاغ  leدالب راس بوزب و 4  ad sdطبض یدنک ناخ ناز رام یی  

 یرکسع نواوآ كل تکو ش بسا نیفلوا كنت Ke be me روب ن بودا
 یسارماوآ Ree ata وا bo هیئطلس سابلو SF مدب .هد

 iG مو مک هوا فعل لیاوا دا یرالسا

 Sgn ن دلاءالع ناطلسهدناععلآ 2 راوت ضءب* نودیدلوا لعحصم هرلک لاو

 . زوید نیغ وا te Sule بوک هت هنن رب ن دلا ELE یلغوا هدک دتا تافو هدد
olیلاخندناطلس نان وب تیالو نیغلو| عطقنم یرالس بودا لق یت !یرالوق هدشب  

 EIAs بوروس تنطاسیآ تلا بو all صاح جش ہدقدااق
 ںوروک هت یتلغوا مات نامرف هدنشاب شب Ded ge ندلارو ندنرایووص

 كنيم سالا ابا روب *رلسیدوقدآ ود نامرقهانوب تبالو ن وےکنا دعب
 نیدلا ثا bbe ناطلس نیکعا یوخ وید ردا حورخ نیغلاغوج هدتاع یراد رھ

 لاوحارو gates تار معا هاو * ردروک ذم بدید مام لتفاقباس ی ران
 مزراوخ رهش هدمگ یرلهاکنع تفلوا رفن کس Alb وشا (هیمز راو لولم

  eatییکرت فصو هن رب ره بوند نایمز راوخ کدو هبیوز راوخ رنو ||

  jbهاشمر راوخ هلی  wal goیدشعو  ooلوا * ردکءد ی هاش مزراوخ ۱

 | یرادعم لب رک زول یراتطلس تدم بواوا هدناسهط زویئرد یرروهط
  dyهاشعز ز راوخ لاوحارد لوا لصف) یا  Ge cy (oFنیکتشونا 1" ۱



an Foeج4  

Ju 6.ندذ_قوحس وام یدنا یلوق كنيفوح  J,تالو هاشکلدن قرایک  

 | مز زاوخ Gat کاخ لوا هدنانفط زوئرد بودیا ,Ths gat هناسارخ

atheلها (ع) توردنوک  Jaoزورم * نیفاوا ناتس>او لدعو  diedهدنا  
Slabsقموکح تدم لجن هدمز زاوخ یدلوا  J: 5 oy)ریس ناظاس یدا  

 لیب رپ بوشلوب هرج توراو یسوونک دمت Jan رب بواوا عسیطم ینو
 !a2 i) هاشمژراوخ لاوحارد Ji لصف) یدرردنوک ئز لغوا

 ناطلسیدبا لداعو لفاع یک كلا بوروستثطاس تدم ?ast بوک هن رب یردب
 زس آ بولک بۆكح ر ا رجس هدکد تا نایصع راهظا نکیا gee هرکس

 {Sy AX cyl Ant راوح بونص سست آ هدکس :>ب بوراو هلب Swe ید

J)!يد بوتوط یعولنوف  Gabتوریدم کیا  pilلادن  Seyنربخ  

 هدکد نانایصع رار زا |بودیک بودا وقع نحوص كنو A نیکمردنوک
asیول بولک رس  wo! 0 polلماربخ ریس هذک دا عرضت ا 1  

A> (63)اقص وفعلا  yeهلیموهفم * نیل هالا یوذنم نسی سک * نيلها ا  

 کت ھوا سل Josey cS ودیا لع

 ندهعاقنوزایرعشوب نيفلوا تفرعملها ست هدکد تا مرصاحبولک هنن ز زھر

oA woe pthكالم كنج * تسین كنج تفاط كالم ابار (ےظن) هکیدر د وک  
exتسان كنها  * hfeتع ره *# ناهح هاشو تسرادجا  catكننآ موز  

 * تس OS gle> 4 lie * مور نیتفسپ دنآ مز راو * تس

aeبود تافف هدرب یلنازویشب زسا هک  BH Zhi.لب ر  Ga!دیشر  
 اهاش (عظن) هکندید gad بویلغا هدکدروک Sol’ ty طاوطولا نیدلا

 یرظن بحاص * د ز رویم Sr عوطب وت شب * د ز رلیم تنسدابسزا كلف
 لاوحارد تا لصف) د زرا sor یک bem را * درگنردات تنش

 ناسارخ بوک هن رب یردب هدربیللا زویشب (زست آن نالسزا زا بلا ءاش ءاشمز راوخ
 ۱ an jel il لب هیق و نیطالس تودا طبضو ف ر رهش ’as هدرهتلا ءاروامو

 || تنکمو تکوسش لاک اک وب dene یرلنکوش صقثو یرلت وق فعض بیرق
 عبار لصف) یدتا ت Slog ott « یللا زویشبا هدرکس شا زوپشم + یدلک |

 یردپ dF راوتلا ماظن (نالسرا بلا هاش ناطاس هاشمز راوخ لاوحارد ۱
 Me یردارب كوب ie لماک رعاش بوک هت هل ازا ءارآ یقاقتا هدننافو

 بوراو ۵هنرغ دوب بوک Hy بررچاق Gy oS Kane شکف نیدلا
 بودی هلنالو اط>و نيج هدکا مدراب اکو ب یزوف نیدلا ثایغ یهاشداپ كلا |

( as ) 



Beجک بیو  

 بودیقا ینوحهج رهن هننتسوا ly شکن بواک همز راوخ هللا یک رفاو

ob Sueهعف دوب هدکد اک هلبا رکسع رارکت بوجاق هو ره نیفزاب هلوا قر  

 * نود یدتنا تافو هرکصندلس as? Gye) oF هاش ناطاس بوحاق شکن
 بوحاقو هدنرخآ بوکچ Sop‘ ادا سم هثنسسوا chy شکن هددناوخرمم برات

 ناطاس بور و Rahs aL ییادوق طواض هدنآ یی رهش ش شخرس نالوا ق ۱ ۱

 رخآ كناضمر زوفط ناسکس زویشب هرکصذدنوک Sl ندنع لاک هدکد تشبا هاش
 ناطاس هدهداز LOL لاک انالوء ناخن کب نکل بود یدتا تافو هدننوک ۱

 شکتیردارب وب بوک هت هلتصو یردب نیسفلوا لماکو لفام هاش |
 هاش ناطاتب نوشل <A ود نوساوا ce ناسارخ تالو كنس مزراوخ تالو

 تبقاع بویلوا یلاخ ندیلاوتم برح هلب رارب یرب كد هل نوا نیکمامرب و اضر
 ناطاس بولوا ررقمو رخ “اک | مز راوخ المو رغظمو SIE Sal he شکن |

 ود Gael Slog هدعب بولوا مک اح هدنا لب eS نودیک هناسارخ هایش

Oeهللاو # ردروک  plas helست راوخ لاوحارد یاب لاو  

 an یدا دوجو مر کو لدع لها ( نالسرا بلا ن ole aks نیدلا ءالع

 هدتنهن هثسولج كلوب رز ندلا دیشر gal نا هدمدقم رطس clay یلاوحا

 اهتسکش تردب لدع * ِتسشب رطزا هلامز قرو تدج (یظ) Ko یرعشوب

 تاود تبون ۳1 یک هحأت ناه * تسحهدمآ تنطاس یابقوتر یا * تسرد درک
 an رزوا cll ab ناطاس نالوا هیق وس كولم رخآ ox lial زویشب (رمن) تسا |
 بودن طبه وب ین هیق وس دالب sles ناسارخ نیفماوا لتق هدکنح ل رغط بوراو |

 ناغوطن هاش ره یهاشداب روا-ثدن یدلوا (ssh هداعلا یلع تکو شو تزد
 هلحاکن یتسهدلاو ودنک اکو بدوا بودنابلط یتسهرمشمهاد 353 شک ههاش |

 هدب زوک بوتوط tel رج” شکن هدعب بواوا هرزوا تافاصم sy و |

 * ردیریغ رحم ناطاس نالواناهح روهشم رجس وبشا یدردکچ لیم شعری
 ءاروامو دنهو نيچ دالب ضب !duly رداهب و etek شکت هکرد ورم

 تبالو یدبا راو یرکسع كيزوبول هفیظو بولوا كلام هم دالب رک او رهتلا
 هدیصقرب یناوربش Ub یناطلس كنار ش هدک دنا <b بوراو هناهفصا

 كلم * تفرک ناهافص كلم ماش مزراوخ هکر کش ( مظن) ردوب ییلطم هکیدید
 erage * داشک نودرک علقو ایج Ba * تفرک ناسارخ وجه ار نیقارع |

 babyy ټکو یشو توف لاک یتنطلبس هکردب ورم × تفرک نایلش كلءوا غيت



  r. Heoمی ۱

 الضف ضعب  GTحدسم هلهجووب  glyقرشزا هللادمح ( ےظف ) هکیدستا
 لسم دش ناهح هاشرمشعب * لاع برغات  IIرمان نالسرا بلان ناخ *

CBs دیشروخ وچ * تخم زو ربف تخنرب دیمارخ * مد ابات هشداپ ردپ رب ردپ 
 یزحو مزجو مزع تاو یعاسو دو 8-2" هکردب ورم (رن) مراطهزوریف

 !بوشاوص هلیسا دعا اهادنیفاوا یعار  LISبولوا باغ  SGیهاشداب ناتسکر
 نولوط هدکنح ( 4 odsزویسل # یدشعا رادرس هکنح هل, ودعرب لنو دنک

 یدتا تاو ندنض مم قانخ هدنتسوا رف س «دننوا كنناضمر قلا ناسعط

 ) نیدلاءالع هاشمز راوخ لاوحارد سداس لصف  Gatشکت  (obیردب
 ندننافو  ulyرکص  eGتبقاسم) یدک  te ( Valeryماع ندلوصاو هم

 ماظعاو راربا ءالع مارک | بواوا رادربخ  beكنافرع ناذ رم بودا را خا

 یزار ندلا رف ماما یزاورپ دنلب زاب كنالابیپ لضف ناعساو یزاتع  chyهدننامز
Shey مک اح نکل یدردبا Seley Sie ary یلاع ماما Mall jal ءالع نیفلوا 

  lbهراسخو تراغ یرکسع» یدیا زدفلارثک ردصاا عیسو ردقلا ىلع كافس
 لاعاب یساناعر یرل-تالو نیفلوا دانعم  addyلامیپ  AF JULلاللا

 ! * Golsهدا یمودنک ” eBروض> كراتو یعاسو دحتو روس>و مدقمو
 قلیآرب بولوا  cb, Soورد ینابل * یدردیا عطق هدنجا نوک  atsهکلب

  ail pasیتخر كننآو یسابلبولوا  G41یدلکد ترهشلئام یدیا رکدیرولفرب
 رلشعد  (cae)ادعام ندنرلتالو مز راوخو ناسارخ نالوا هدنط یردب

 زوغواد الب وناتس هو شک ونارکهونامرکو ناردنزام  AIS 9هزاتسدنه صهبو
 د ’ astراح  jaهلکعا لف رلهاشداب و  GULهرکصادئس هنس زوتلا نولوا

 اط اطخ  cs Jaaءاروام  Gopalهدعب بودا هلازا هلا تراغو بهنورساو لتق

 نیج تیالو راتات رافک  ablرببدت نسح بوبوق زجاع یرلنا بودا راکنج یخد

 برضو ’ ateزوبترد هلبا  wbهرکس ولت | كيزویچوااب كيب زویئرد هرهش
 ناطاس كلام  eeیدنا ناوئع تمطع نآرق بحاصو ناش نامرهق ناشلا

C58) عسا all یعسن العلا acl * ماصاام اذا! gm fall a ) (مظن 
 <  Shayیررهش یهدنسارا ناتس دنه هللا هنرغ هدقدلاغوج یکلام

 لالج یلغوا كوب  Gallنیدساا بطق یلعوار یار دنزامو ناسارخو مزراوخ
Be كلم ههاش رانات نیدلاثایغ یلغوارب ینامرکمو نامرکو شكه هاش غاليا 

Vig هدنالص تقو ج: هرزوا هیقوملس كولم تداع بو ربو ههاش زوغایلغو ار 

 ( یرات ون )

 حس



Eoچک بر  

J ۱بورظو عولط هجتداع نینرقلاوذ ترمضح قب ون كنودنک ب واح یرلت  | 

 | یرلسوک لوب ددع ید oe , atts amp هلرهاوز رهاوج بولا هدنرانامز |
ass!ادا بولوا یراهراقنو لبط هدرخ  Breهدنا كلوب یسوکر ه نوک  || 

 ۳ ید نوناخ ناکرت یسهدلاو ba یر ندنیطالس نیطاسا نالوا سوب

 25 ںو زا ارغط بوبد هدحو هلا تعصتعا هلبطخ ود لک ب ودنا یھت و
 o GALL 99 wal ويد ناهح دنوح نيلاعلا ءاس ۱ ale نیدلاو ائدلا

I ۱نددا ذغا هدیکنا ناش ةو زویس هکر ش  Jal pol!۱ ندناداسبور دلاچ ییهقی  : 

 | هدکد لک هنادمه نوا كعا بصن هثیلخ هدلا بوروتک هلس ییذمرت كاللاءاللع

gy peli ۱هعق دو عنه تودیسشا  ose!0 یدرورهم ندلا باش ۾ مش نوڪ ا  

Li pamد  hl wtدو نچ بوردنوک ی  woeهکرد رس  aliمدراو  

 E ن ریلهدرک دنلب و مظع قاتواردننامولثءیپ ,ant | یرلا ندا نیسودشک ۲

 aad توروتوا هلسر ےک لولم "a و یرو ناهفصاو نادمش نیطالس

 ۱ یدرروتوا رها ءاروام دالبو برع كولعهدنآ رک جد ,abl ندربظلیی رب رح

 ۱ قاتوا aks, Ot gill عص pal رهاوح يراد !odes woh pas رشاکب ۱

seهنر  OOH eSءاشمزراوخ هدننسسوا  abروتوا  Jou, | 
 | هدنبشابو LS یراخ یاد شب نوا Lined cul ا تکی هزابزآ

 || ىدا مالک و باوج الصا مدرب و مالس ۳ هیقاط ی رد !lah شپنوا
 لوسرمان هدیگیدتنا los لوسر حدمعو ادد Spar دج هرزوا تغالبن نکل

alsیمالساا  acs)هدک  oaلآ لئاصضفن هدعب وکو ج نسوا یز د  be۱  

 Ree هلج یمرازوس ےب مدت رک ذ نکو دبا لکد ازسافج هنایسابعو
 | Koby هکر دید هناجر هدیکیدشا فصو با ع روو دهز ی هقیلخ ودنا ناس

 ۱ هقیلح , هلرانفص ناک دد بوراوت اما ردق وب هددادغب هنسک تاکی دتا فصو

wna)۱ كاک یخدوا بودا اوت هدادغد ن توی وس الصا هدعد د نود مردا  

 هدف داوا لاله یرراوط رک | كن رکتسع بوغا راق م SE تقوی ن هرکیا هرزوا

 AF ءاشمز راوخ هدنرد زوشلا هکرد ورم ( bl كنج ) یدنک همعک بونوډ
elie ||وکنباط یهاشداب اطخ تبالو بوراو هرهشلا ءاروام هلرکص  alارا رھ  
Sm |تدقاع بودا  Gyeیوئص  atهلب هلا هنسک  pulودنک بولوا  

 لوق بورردسک Aly ییودنک هدعب نود ردلوف ن وجا كنوب یرب ندنرلکب

 | رم هدشب زوتلا بوراتروف هلا هلیح یدڅ وید نی نوسروتک یاب یاب نوسراو ا

Cv) 



a ا oe ۷,۲ Heo 

S58دعب ںوک  Sueنیفلوارف.ط توشاوص مظع هل ,هاشدار اط ه هلن  

 هدعب ودنا Coley نکل بوو ن ae تودنا لثق رفاتناعا رد اک رفاو
 lb رلب نالک هناطخ هس اط رانا راقک F yuk حد ۳ a لا ره و لص |

 Al ر دج * دنا مّرع همزر هلاتسمعک able واک یرلهاشداب یودشدا |
 ساشو ale 9 نالوا لصد A RS نوح تالو wale ن وح هیلوا BS كح

 ا هرانات ae هدنوا زو كا # ید تا ۳ نوتسااق نایاب لو ,GL هدنتدنام li بورج وک هدنف رمو اراک Gale رب اسو اناعر هلج ارال ضعإ و باج ااو |

 رافک هلتروص لیدمت هللا هنسک جوا غلو تاذلاب نلاوحا tl نکیا هدرب برق |
 یسکیابویعد نب رلکدبا مک بوئلاج كنکد ہنس هلج بولتوط بوریک هتسودرا ||

 ناخول-ثک هدعب ( یکنح كنج ) یدلتروق بوحاق هلیسب رب دج نولوا كاله ||
 یعلیاهدمگهدق دلو اهاشداب رکنا acs 'ركلح هباطخو نیح تالام er بودناتافو |

 | .دعبتواک بوراو راجن ندفرطیکیا بولوا os دهع bogey هندهو |
 1 "هدنراقدارغوا هللا شم ؟رفاو راتاتراحم یی رهتلا ءاروام نالوا یمداد لد نامز |

ae 

hue 

 بودا ضرعوبد Suey و تزاجا هل ردراو یرلاع فا و مهردرلبوساح ۱
 1 | لام عمط ضع ل ۱۵ کت لاحدن لاضنیکمرپ 5 تصحر slam المو رکف یی ید |

 | چ دعو فلخو دهع jaa ندنیطالس بویقاق " Sx wel لو gle هلا |
 | ردنوک ey یکنادالاولوا رصاح دکنح هسدداوا هلکتق عم كنسرده ۶ راو

  poles]هد  ghنو 2ا تدالح راهطا ندننربح لاک جد 9 ی 1

 ?at و 2 * روزدنکفا Aes < ۳ هکنآ | سب*رو د رخ دلو Lies (ےظن ( ; ۱

 أ فوحا لدروک paces میهساوعق یر ١< نعل روذطااقداز !wt ل و ors یلدا ۱

orlبصعو تال  ashe inal, \ Castineنوعا ماعتنا  : aeدیگ بودا ماع  

 ۳ cect come هد دنر oe بولا لوص# نیم قالب SF ندن-ااعر ودنک ید |

 | رکنا کسر Sim نولاص هفارطا یر کس نوجا ت - duos وب تویتسدا ایما |

 | عج ی تسع هتان ee کا erence ۶ نیکیشلاوپ اد یدک ینوهج رب 7

 | ردعم قلود لاوزو ررعم ییوهف» سهعلا £ ع ءاصعاا دا نکل یدررواوا |

 نولغاطقلخ هدک !aloes یودنود بوشاش ند وشاو alts موگ م و نیغلوا

 لوا تداع تولوا < نامز as بواک هنرهس یاد ا ادتآ کنج

 | هنیرازوک بود را se مس pall هاب ماخ عمط ندراص lal بوت gb Be ہا |

 | ساب Ay lat هک كبر , وادآ ديانا هد itd بوکود هن رافالوقو
 a ا ا es م

Uz) 



 بم Ver رقم

 رس نر 4ل ول رفطاک اره ردقوحهدت اغ یرکسع !Jie a3 ول Kim یددعا لتقف ۱

ares۱6 يع ۹ ۳   aeیاس  “ 

 ناک رت 658 كني كنج یهاشداب ناتسگر یسهدلاو هک !ay هبا لدحر رکم ۱

 نواب Jae tem ندنروغا كرانا ,cael) * رود تری شو ابرقا تس
vals! هنس ود را Nie هدننروص سوساح رولک ۵ رس تور و در Aa y ١ 

  ۱بوروک یردغاک دک هدق دلت وط بودا هل وب اععاو تولد نوبانوط هلتفا ط

“pte, و زد stele 
 | | ندناب نوناص ناخ ه ودنک یرکسع رک | هدقدوقوا

 دالوا suc W939 ae یالو تودا hs یرهشرب کا ضد و یهاشداب رقن ۱

  ES I OE Aی ۱۱۳
 (iS راوخ تولک Sm تو راو هل البا علف نالوا کیم هداف تولآ نلایعو

ifلک دا مو رانا ےس نولوا < مظعبولک ارا دعب بول |  osراک  

 ( عظن )رلیدتنا دیهش ینب شک | بونود JAB هدقالغاط هنیذک رانایسم gine ح ۱
 دنر oral (x) هوینا كاشاحو سخدرادورف 3 م Steal تفا اس دنآوح '

 سساو لتقو دالب بب رخت بول | یم كلام Ny نادمهو نب وزقو ناسارخو
ols ۱عاوناو  reدا تو  wa!ه دود  Nis eeوا  actu۱ رفاک كم زوتوا  

 ۱ دا بوراو هنر مس ماطسو ندا هر ولادت oF نود آر ,ticks هرفا رطا توردنوک

۰ 

 ر

 ( تافو (aad كع هل وب aus قمار یدلک as # Els خرحوب | spinal SARL هر ار هر

 || ware 52 دابآ تلودبودیک هنادبم هلبا رکسع یرادق» he یرکب دک هدب ||
 || میوه oy رتسدب هرس لوغ لوغم ( هررعت ) بوداشوق نفاوطا بو 8
 دوخاب گن اب بولت رمق یرکسع لد نو دنا كنج مک( (x هر رس Seas یدتا

 | بوک هلن آندوص هغعراو هب هعو نالوا هدرب رجرب one نوح رهن desl جاقرب

 | یهمملد یهدنشاب بودا oly بولوا ES ندشجا تاد ضس »| بوراو

GASضهب * یدلوا عقاو هدد نوازو تلا زوس رکج زوداد هصفوب * یدلوا  
alpineهک رد روک ذم  ontجالع بولوا هتسنخ ندلامسا بوحاق هناردنزام  

Soll ۱تب رکو تب رغ هدنجمایک بویهلوت  tyیدتنا تافو هللا  ( eve )مه 
 متسوتوء مرجال ندنر ره رولوا لصاح * عومه یناجو مسج tl بئاذ یک ر
 هروتک هلا نکل یورص gare‘ ریکنح هک ردرو نم جد ,ددناوخ ریه رات )6( ۱

 1 بول آ نی رارهش مزراوحو ناسارخو \as مو نادم یرژ ناردنزام oS دم |



pos ۲ 

Soبم  

 دالبداسفاو بب رخت ate زده رداج بوق jer بوربق ناخ كز لج |
 ۱ وا عاق ant نوا Lo لقو برغقو |

Cal pu gue 1نیوشلعب رک اله  allنكح نوک وا هدنراقدحا تورو و ی هاو  

ele dir ||روب  Mo yehرخ دمت یکنجسپ * یدقا  Geetیتسهدلاوو  
 "هدلاو بودنا فرصت Sly لنق یتروک ذ بودیا بفحو pool ghey دالواو
 هدک دنشبادگ یرلا تشحورپخوب*یدلوار بو رش وب د یر هراب كتا ندهرفس هن وعلم
 Fle rts بویلغا رازراز رارکن هدکدلک هنشاب Mee بولوا یشغ بویلغا
 ندلا رادرکدب خرج * هاّشوا یدا oly هدع تدش ( هررح ( توالغاد

 لب رب BX تطاس تدم لج gl سولج هد تلا ناسقط زویشد ( مث ) ما هآ
ki) gal |راهنولیل *زدلازرب بهل یراک دد اباد (  coatsردل | هل ارکم * 

Flag oSیماضفالبودرد * یعنم هصغیوا تنحم  Gale’ * allie JS 
 لاوحارد عباس لصف ) ردلابوو اطخاکا قلوا رورفم * مههدنهردتل یتلود رام
 Mebane یسهدلاو A) ندلاءالع هاسهزراوخنا ندلالالحهاشمز راوخ

 هدت اهمو مرعهدتعاصسو مرح یدبازغا راق لام هب یراصیجد ل < نيغ واهب راح

a> :ناطاس هک رد ورح * ىدا یهاشداب هن رع دننایج ی رد بول وا هد تاهت  

 ییساضما هدکدردنوک هدار شد ی یف -<ast دارا تواوا نامش ودتکسا نالا

 pall نالب زاب هش زا ما ودنکهدقدزاب هراهاشداب رب اس بو زا وید مداحلا |
 ( هی رغ هعولتم میاقو و هع ههظع تاب (NE یدرزاب نسارفط هدحو هلا

 رکسع كب Fil نوا هنتسوا كنون هدقدرجاق Gye كنوب کنج Spay رم

onl ۱هداز ید کنج بویص  Jusیرانا لالح ںوردنوک یی لوت ییغوا هلا  

 كنيلغوا "رکن نولغاط a> | jun! Pees توئوا لتف هدکنح de نویص ید ۱

 دنساک وب Wm بوجاق لالج نیکلک هل رکسع هلج gant رطضا مدک دتشیا نلتق
 روالد رفث زوسدب تاذلاب یسودنک لالحیتح بولو !كنج ks gee od الو ۴

 هد هلچره نوشاوص کع ob وشآ رپ ذکر عم cat alas هاد رح هلاروا زه 1

Shee insرسا یپغوا تالالح بویص بول رول هلو عاص  ws)لالح  

 لهیلوا رمسا هلا لتق یزب ددم یرلتوتاخو یسهدلاو بواک هثراثک دنس رهت نوئود

 هلن موش راذک موعش هدعب نور دنا قرع نس ہلج ندنترغ هدنراکدتا ob رف وید :

TEESEات  

 هللا یامز | مزر یاخ نهآرکس ك شعلا SEA لالح لالچ بوردنوک ۴

۲ 

ao 



Soجم +,  

isهنس هدیدالب " هددو كنژرپ  eileیک م ئاردصو  dleكنج ما بولواكنت  

Sleمویلارارفلا سیلو ( ظن ) هدقدلوا لاععضالا رجاظ كنردو ربص باسا و  | 
 ندنسهقرا ههنوعصم * سالا ىف ةعاجتلا هنم تفرع اذا * call ىلعارام

 هب وشراق هلن | نددنس رهن نالوا میظع هدتباغ بوباق فا بوراقچ ننشوج |

 بورکه لبا هم خد FAM ںورمم هشنوک نتخر و نیابسا ناثلصا هب وص بوک |
 ینامریا Fo هسک یدب ندنرکسع هدعب بوروتوا اهنت هدنسهکلوک بودب روق

 تعا وب نیما Ke بودیکب ولکچ ,dig لالجهدنراکداک هنناب كنوب بوچک
 * یدسشلوا عفاو هدیمرکی زوتلا هصح ترح ٌهصق وب بودبا نیسح هیامظع

ol pine van2 _ نوعا قرغ ف ودن ڪ لالج  dts,هدرا نوید تا  

ow Susكب تا3  ob, s4( نکل بورک لیپ لدنسک ولت 1 ناعیحو  ( ES 

 نیکمالک یرال>ا ass” gga * یادخ دها وات - :tis دنګ اع م

 هدانسب : بولج De قلخ كن هقاب b وشزاف بو Tal هنوا بوزوب یرلن آ
 نه نو tl یهاشداب ناتس دنه igh ST لالج ll جارا یار
 هدقداوالاله نوت قوا رب هدق دشاقا نولاصنآ am رژوا ك دو نودا

 لالج بودا رار و یرکسع ONG 422 * Nab لوا قانا كج دک ساب )ع(

 | وا اناس هوا رکنچ یدلک ails توالت وق هلکنا نوا آ لام aly ندنونع

W999 galsدال فر 3 توژاو هکلام ضءب و 4 -هارع تالو  alc Jy | 

 هنتسدنه بوک ی A ردروکذ عهددناوخربم ےب راث# را ,دتاداسف عاوئاو
 یر Kus بویص olin نب رکسع Lace هرکه عن هلا رکسع رفن ز ویسل هدودراو

 CP Fo وا بویتساا GS كدراکوک یر یهاشدای دنه هدقدلوا كم نوا

 یسودع كدراکوک بوئلحاکن یتا لالج بوردنوک ہللا Kone رفاو و هلیلغوا
a>Ls2 رکن  Jرهن هل رکسع  ELEكب زوا هلرکسع كب یدب لالح نیفلواهدن  

lleبوحاق نیفلوا هجابقو تتح هجابق هدکدتنا نوش ك زوا بوردنوک  

 قوارب نالنا ندورحما بودنا هرصاح ی هعلق رب هدعب بودا طیضنسودرا كن .

ee و a او e . 1 

 هدک دنود بو رق تلخ هلج ندنضغ هدقدحایراصح هدعب بونقوط all كوب
 هشت | بوراو هنرهش amyl لالج بونص نوشاوص هجابق Gal Sol هناتا رهش

 MELE یردار تالالح هدیکنا Zt زوتلا * یدتک هاتسدنه ندنابوروا

 نودنآمفر ندتنطلس یرکب وبا كب انا ندم کب انا ولم بول آ یسراف تیالو
ehںواک نددنه لالح هسج و |  gi.۰ یزارش بودا ط.ص  anهرکب وا  | 



fe 

r. ¥یک  

 رون !GLE و ناکرا یح بولوا لاک رپ لالج ټکوشو ت وق هذعب بور و
yallهدینص رب یشنم  piles Kitsهراب رکد ملاعدش هکان اجا ( ظن ) ردوب  

 لالج هدعب (G5) نیدلا لالج ناسطلس علا ملاعو سخ رفب * نیکنزو شوج
 كنج بوقروف ندنوب هفلخ ath poll هدکدتا ye هدادغب هنبلط توام

 بوراو لالج بونصرلیدا دغر fir بزردن .SMe یرکب نوجما عفدو

 بوراو هناتسجرک هلرکسع كب زؤتوا بولوا عج یرکس نالغاط بول آ یز ریت
 nS رابات pga هم wh Jager بول 1 ر هعلقرفاو توشاوص مظع

 isms ثایغ یردار . بورو طا وشرا !wg عج ر < لالخ OSE مو

 رافص نودنا chal Kall pc بوریک ,dla مزد رخ, لالح بولُعاط رکیع کز

 هناهعصا !ora بوکی> hon هر هشوکرب al, py دید : بوتاق an y یرپ ی راث افک بوراب

 ۱ ج رکونمرا و مود و ماش ?DOSS Sake a رک هدشب ییرکیزوتتا * یدلک

ensی هرلیح رک نیفلوا هدير ندلالخ اعباسیرلهاشداپ کلا  ig!بودا  

arرفاک دج: بودا هبغ نیفاوآ 4 ,لاز مسر  nt oakهاو  wre 

ownsطالخآ ».  sales 2 ‘es.را برکت هسک كي ۳  anثیفلوا  

 ۱ ويد (a2 م و“ هه رارک 2 هم رانات zn ab <| بوئص یرکسع هدکنح

 ماش ee aie ربات oda بواوا لالمرب لالح تولکربخ

Lal cole}نالب وب  lisتبعك هه*وهنم *  a ooندآریش  Gy, 
 نارک یمزاهاش (ےظن) هلوا ae هکیدرب و هلالج نوجا هسنت بوید یرعشوب |

 تسع هش * تساخ دهاوخرب هح نارکیب سم زاو * تساخ دهاوخر هج

Cx)و لامهاو تلف لاون لاوز لاحدب لالح  clayلاک هشوئو شدع نوک  

 مەخ رانا س ع نکبا 9 باو هاہس و هاش هژلج ,asl هدک دا لاغتشا

 قوغوص Mb نویعذماغاط یکلتسبور,دنابوا هلجوک یب اون الج بولکراکش
aly errیو یدنوادرکرپ بودیک هناتسهوکرب یسودنک کلا بو  

aTبویک راسابل هناشد ورد لالج دوخا * یدتنا لتق اعمط هتسایلو  che 
 Jt هدجاعوب ردراو ید راتاور ven oth ول موح ص Alyy * یدلوا

 ۱ یئطاس تدم da ردشعد ید رو aut الصا بورق ب Kus ميج كلالج |

 ( نوا (



of TeV So 

  ۱ندیک هقاصف  Kin Seا قادمهو ناشاقو قواسنو یر بوئود هدیمرکی زوتلا

 1 هدکنجوشل وب رنا لالج هدنراکدتا دصق oy wi بورق yale abr كد رارهش

 ۱ رکا ینز ame ن رکب وبا یهاشداپ زاربش ندنابغ یردارب بویص یراتا

4gدفدحاق , GLEوبا هدعب نودنا طبض بعت ی ںو راو  BLESارادم  | 
 || * یدلوا یلوتسم lel رذآبولکندنامرکو دنه لالج لب وب هن * یدلواردا

 | ولغ هزاهفصا هلیطع رکسعوک اله لغو اكن وت (Joo ل رکج هدن رد مرکب زوشلا
 ۱ هراس و ترا یرابالا jon كرافک Claro هما نوک چ وا لالج نودا

 | هن رازوک ییاهجراد ot Sale بو ردنوک Kus هج درا رلنا Joe نواغاط

 | ندهعلق بوز ودنال او رکسع لالج هدعب بودا راتفرکن ب راهو راتو كنت
 || هل رکسع ودنک نیکعګا اکو ب SLE یردارب هدقدلوا لباقم هب هلئاقم بوقیج

 ٩ كمالسا رک ع نونص یژنک | كرافکن ویلشاب Kite لالج بودیک ںواکچ

 i رافک يق هدبناجوب بودیک نوک کیا بو شود هندرازرفاک o'F یلوق خاص
 بول آ هب هتروا یرلنا هلالح gl de هلوق لوص هرکصذ دءاشخا یررداهب
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ifهفهراعیج ندنرف ام هللا یضر یرع هلا  oyلام ےظع بودرب و تژاجا  

 1 بوچآ «ردنسک ناقق نسوق فی رش !aso? at وب هاوص دوا بورب و

 Bade Me بود dy ارهاط یدو نولد نسهیعا علم هسرار اشنا بوی وق

 ac بویلغالصتم بوروتواهدندرا مالساا هیلع لوسر ربقنوک نوت نیغلوا
 هدقدحا ee لربح باطإلا نم wale ناوص بقلقاو و هدو وا كالا هلا

 هدب رش دحج“ بورک ay ررب هثسک رفن قرق هللا لیننزو كروکو دهزاق هدنرالا
 لالضو as ل ها هلج بولوا قشر alam ترف هد راک دودوبر مدآ جاقرب

 مولا راډ عطعف) رایدلوا دب رط ندتجر ٌهحاسو ديدان (we هر لاثم نوراق
 نيعش ضغب یهلاا تبا نوکن رس )64( Ld یر ههدجلاو اولط نیذلا

Jalفیس لاو>ارد ساخ لصف) دد هدناهج يا هلوا داب رو هلا *  

 هدننافو یردب هدسشب قرف زویسشب ) یکنز كباتا نیدلا داع نا یزاغ هلودلا
 * یوشلوا هاشداپ لقسم یریره بوراو هلصوم فی هباج نا ر

 سداس لصف) Gal هثسکا wah و عرک یدتا تافو فیس ٥ رکصتدلس , ج وا

 Che هد دئسد Coma بوح ile (یکنز ن دودوم نیدلا les لاوحارد

 هدن-شاب قرف هدشب شّلازویسهب نوک Beil هدننافو فیس یردارب یدیآ

 (هداف) wre نیدلا فیس یلغوا هنب رب Gal لب ییرکب ینطاتس بودیا تافو
 بونجما هنر زو مو لاص ولدآ ae نیدلا لاج هدززکس ll زویشب هکر دب و 2

 | ه همر کم هک قم هرزوا pie هدکد حا تافو هد سيح 0 رکصا als y بودا س

 : بقیقوا نارق ده . رزوا زهننک !ae نکرح ۲ و نکرانوق نوکره بواب ردنوک

 ge هدقدراو هک. بول gis ating ىم كلوي یاد رهش هدنرافدراو « ,هشره
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 ,"jst بواب رور هدا وا ole لبح هد کم بولوا تاریخ Jal هدتاع

 Boy وبا رالیبس اجماع بورونکوص ندر قازوا هنافرعو بودا دیذجم یی

 IP هچالا Sale طح نالواهدنناب كت ہم aS, I روق بمر همرکم

 راصح میظعرپ هبهرونم هبشدمو بودبا بیهدن نی ’Jy asd تنهبمکو بواب هللا

olیسهفیلخ دادغب نوجا تزاجا ۾ هلجوب ب  gidرش هکمو ههللا مال  Anti 

 fey زج هدنرع رخآ * توباب راناخ راهیکت ae? Soa Jy ay بور و رللامرفاو

 res هللا هرونو رقاب و رومدو هلشاط شلنوب هن رزواكنغامرا هلجد هدرع نا

walیرولف زوب نوکره هدنسونق ییارس ودنک هدنرع تدم یدبلاق ماعان  

S Je Bosal adaهللا یرواف  Srlبورائروق  lie so,ر هق دص اح صو  

 | شوق قارب بب رق هثنافو نکیا هدسبح هکراشعد راضعب * یدرردنوک راهبدهو
 هدلصوم هدک دا تافو * یدردا هللارک ذ لصتم نوروط هدنناب كد هننافو بولک

gabتبطقنآ یزاغ ندلافیس لاوحا رد عباس لصف) یدئلوانفد هدهیکن  

 هدننافو كنا woes شهلا روش نکا !SEs كحوک Ek. yt (دودوم ندلا

 لهاو لداعو لقاع تاصخ هدیجتماق دنلبتروص بوج یدچک هب رب هداصوم
 GE زویشب * یدرونللوق راهداشكجوک ت باغ At بوربک هنمرح بولوا تربغ
 Fly لی نوا قتطلس تدم بودا تافو ندنض رم لس هدنشاب زوتوا دلا

 ههاش رصش یلغوا ودنک نکلک اح هرب نجوهدوعسه oily cy یدیا یآچواا

 را (فودومن دوعس م تم لاوحارم ek لصف) بلا ثبصو
 بحاصو تناددورمخ لها * یدرزکب هبیکنز كيانا یدجبواوا نیطراعلا فیفخ
 هنن رب نیدلا فیس ,Grrl هدلصوم هدستاا شعلا زویشب بولوا تمرکمو دوج

 طاصكلم یهاشداب باح یسهداز م هرکصندلس رب نوا بوک هرزوا قبصو كلا
 كدوهسم نکا بوراو هبلح SE تبصو os By هدکدتا تافو لیعامسا

yal,بوک یکنز هتخن نیکلک هبلح ید دودوم نم یکنز یهاشداب راج  

olتولب 522( فاوط  Valenهد دن دم  Aaمالسساا هيلع لوسر تروج  

 رب ذو روا نم Sod و رم * ید وا نفد هد ا path راک Framed انب هد رق

 Seales rears Sor شع # یدلک بونودنیفلوا ررقم هدوعسم راجت هلبا لصوم |

 ولآ ی رار هش راس نیبصدروباخ as اهر ust ندماش ol حالص ئالم |

 هدنرلتکلع كن دلارغ uss زارگتهدعب یدنک ندلآ an بو دا هرسصاک یصوم

 ( هدزوهط (

 ناسکس زویشب * یدنک بولوا A هرزوا لوا همان نیدلا حالص هبطخو هکس
a NEOھمت مرمر مس سا را تم عامر و و  a eter n | 



“¥ vio Ho 
TREC ee 
 | هدزوفط  any w ga! Sls, seeبو ۲۰۰ زا سرا یلغوا . St oilyنوا ۱

 1 رو ی jn عایسا .te Elf لاوحارد enol لصف) Gal Jl او لی ج وا

 eal هد تشان د یکیا نوا هداف و GI 02590 س ۱ jee (ose دلا

 ندلاحالص كلم یهاشداب pare یدلوا عقم هدنابوراو هبلدهدعب یدیگ هتف

 هصج هدآ دلک ید هبلح بودا طبض یصجو اجو BLE بواک بونا نا |
cbs |هذعب توراو تودشاا یک و دلک  Felsتولآ  Jeter! onsیسهداز ©  

 بوراو هننسوا sa خالص تورغاح هشواعم ell فیس pial لصوم |

 هرمصاح یعاعا نوراو ale حالص نوتنص لیعاعها توشاوص 2 lis هدنناباخ 1

 هذرب شع * ییدلواررفع a> uo ماش اک وب باح ا هم هە ا

 كحوکرب كندلار ون ناطاس gb! e pole یلیعاعسا بول ade راز SS حالص

oeنولاشحوا هدنرکدرونک هحالص  oles JL alyب  aنترا  

 زویشب * یدتک oa تور و ی | ح الص هدک در د نسهعلق زارع (Foy بود

 !wt تافو ن دنط ره خاوق هدیلج هدنشاب زوعط نوا لعام“ هدد شع

 * یدممارخ gael Soe رهز نيفلوا خاص تباغ هدنراکدبد pant A برش
Styتیصو هدوعسم یسهداز م  glلصف) یدیا لی ید قنطلس تدم  

 بطق یردب هدشب شل ازویشب (دودوم نب یکنز نیدلا ale لاوحا رد شام |
ffبو ندلا فیس یلغوا كحوک هشرب هدکد شا تافو هدلصوم دودوم ندلا  

ole ||نیدلا  lsبح ترس بوخ یولواهاشداب  Gallهددب شع زویشب #  

ermanan aaa re ann 

 لصوهیسەداز ع foo نب رب Ug tl تافو لیعاع"ا کالم یناطاسباح یسهداز ع

 بوكو هن تواک dle ogee نیکعا تاصو هدوعسع calls ع ییاطاس

 هدزوفط شع * یدلوا ?sec هلصوم بولیرب و راهش هن رب باح هدوعس
poeالص یناطاس  Galleهربصاحخ یاحبواک  alرب كنا تولآ  ole aراه  

 حالص ںواک هل Swe ه3-دلوا مزالره 979 oe نیسصا هفررواخ

 زویشب * یدتا تفایض یداع ید حالص بواوا مص وید !ot تنواعم هنیدلا
 بطة لغوا هنن رب بولوا لب شب نوا قنطاس هلج oot تافو AS ناشفه

Gallنب دوعن نب نالسرا نیدلارون لاوحارد شع یداح لصف) یدک  
 بوک هن رب hes 2 0 wr. aoa ا Co زویسشپ  (دودوم

 رسوم سطح 7



Beeمیم ۹  

 رواخو راج” ,Gada هدنناوو یردب هدیکیا ناسعط رویش ( 5$ داع

 ۱ یلغوا a بل بوأو وا لیرپ Ss (pelo بودی تافو درد نوا زوشلا تولوا

 3 دوو بہم ندلارع رشاف 1۳ لاو>ارد سهم Rar | لصف) یدک هاشنهاش

 Jz زوعط د why 9و e هدن دب هد شا ا (نالسرا

 (دوهس# Sally ۶ نم سم pes عیار eek یدمک هلن هاش

 هرکصادلس رب se هتک هدنشاب نوا هدنافو یردب هدلصوم هدد نوا زوتلا

 هب ودنکب وعآ cB یمودنکب ودا مهر 39 ويد ردکحوکو لولرمعا یباتاورب زو

 بود تافو هاش نالسرا هرکصفدنامز زا بووف بقلوید ممحر كلم Gall ردب

glo) ealلب چ وا قرق هدلصوم  aldolهدکدتا تافو هدعب بواوا  EMT Me 
 نی بل نب هاش لاوحازد سشع سماخ (ead رابدتا هساقم یرالغوا

Gat |ه رپ یردب هدنرد نوا زوتلا هدنیییصاو روباخو راس (نیدلاداس۶  

 ۳ وا بودلزانوب بوتوط Sy دوم یردارب نیدلوا مامن Je بویک
 یهاشنهاشیردارب AF Gall بطق نب دومگ لاوح ارد pte سداس لصف) |

 ولولرما نالوا یهاشداب لصوم هل tas odes * یدک ھنن رب هدک دردتا لتف

 برع راد Sl“ تاو د بودا طض القتسم ن رلتکلم aS نیحالس عیج

 ماتخو ایت دحو هات * هکلل | سد رسل شرملا بر ناسف (li) یدلوا \ ماع

 زربد ځد نابرفلس هرانوب Ko) ةیکباتا كولم لاوحارد pte عیارباب )

 تدم ` ka هدح وا قرق زویشب * یدبا تروعر رارفن نوا یسهلج |

wrk. ۱لس رب زوتوا زو  Ga!سراو راد  aby Soleورندنرخآ  Chisلس  

 Satie هرانوب یس هلج هدنر وه هکیانا بقلوا earl. ad hu لولم یرادعم

 CLT لاو-ارد لصف) sal ze زاربسث رهدلا دب رف رهش elated بواوا

alae Limeهک رد روک ذم هد دناوخربم مرا ( دودوم ودوم نب قنس نیدلا  
ode lnند هک ارت نیراط  llیراهاشداپ راوس رار یرادعم كب  SF gate 

 هنسک وادار alu یرب ند هلج هدنرک دا هلراتخا r alk فارطاو اب

Ku!مدخ  dictsنیش و قارا هدفارطآ لوا بولک هلاسارخ  as!نیفآ  

 یدالوا ا :بولوا نیا بوراو هرلنا ۳۳ asso لولم نودنا

 iw نی دودوم * رایدلوا ےہ هم هدهبعسو کالا لوا gly هلاتسراو ناتسزوخ

 ( ید )



 € ل ۱

 * یدر ردنوک هتعدخ هرلنا شوت یدالوا وا eck دب اوام ید

Sse |هاشکلع ن دم ن دوعس نب دوم ن هاشکلم ناب هدنرخآ هیفوطس  

a 
asiبود  ee8 ٤ ظاو دالب طضو دادو ۳ هرس او ۳ سا تو>اق  : 

 طاسه هرس یراخ مات =A ك اولی oral * یدلوا داتعم ans | ols لاوحا ۱

 * راو ك یک نالسرا هنص> (ot) تبقاع یوشاوص ارا سہ بواوا

 نعو توق كلو بواوا روههمو مر يد تب Az * یجراخ لر ا رام oleh رات

 || !ot اش ناخو هيکنو aig tile هدزار هدزاربش رهش * یدلوا زوفوءو لماک یهاجو
slsaal meeeكانا لاوجا رد یا لصف) یسا لی  alee۲ نی 553 نالا  

 AL کلم هلا te * یدا دادو لدع لهاو دوج لها ( (=w (دودوم

oiیردارب %  anyنودا تافو هدر شع زویشب بول هد  gel.نوا  

 )55$. هاکن یدلارفظم كياتا لاوسحا رد SIG لصف) orl لس ترد

 ۱ تغارف ندتنطاس !Crabs هرز وا Silay تاادع OG ردشمچک هنبرپ یردب
 | دم ندلانیما هجاوخ ?Lent نشود رب زو هدک abo كعا تعانفو دهز راتخاو
 | هدش رش ثیدح ارب ز ردتدابع لضفا تلا دع gal تءارک بحاص ہک یاو رزاک

 رکف هدکد تا نےصن ولد ردشاروب atu) نیعبس 36 نمرمح (aol Jas س س ا ا ا ل ل سس سا تست سس

Gaelsبودنا تاادع هداب ز ندیکلواو تغارف  Jo 2k deتنطاس  

 ۱ *٭« ندا رولر, یتطاب و رهاط * ندا روم iste ردل دع )0( =( یدر وس

 ۱ ردلدع * فلس ماک> acu ردلدع * تلود یاشیدلوا هال دع * ثعفرو زرع

 | ردف روئلوب هلبا كنآ * لیجرک ذ رواوا هلبا دادو لدع * فرش ناونع ثعاب
ate (لاوحارد عبار لصف ALUبطق  Gallرقنس نب لرغط ) ىلغوا یسع 

az elt als.لها بو لماک بوعک  GANSندباح ورخهدننامز یردناقناس ٭  

 | هدنر شرط اب وتوط یرفط تبقا بودی تنجو موجهارا pr 26 وب د ناول
 | * یدتا لنق dens جاه دعب بوکج ليم شریف هنب رازوک هدعب بودا سبح

cf jonک ذ الصا لرغط  us gl}هعشب هدننامز یکنز ن هلکت ابلاغ  

 یودچک یکنز نی دعس یردارب هن رب هلکت اریز یکشعا یهاشداپ تیالورپ
 ندعس «yall ale) كيانآ لاوح نا هرم al Jeet ae هللا و ردعةتمو قم قم

 | هدتهاه شو تعا” هدلادعو نواحه ردشمچآ ر هلکن یزدارب ( یکنز
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a ۱۹ نوش دیدروک  a elesهی هضق وب تیاکش ب تاکحیتددزا قدعس  . 

 SA. al مدرکب BE زورارج * تب رغ ملاقا رد نم هک ییادن ( ظا ) ردوب هکر دراتشا 4
 4 ما

 ا jee aL ها 7 be رک ذو Pls yee هدتعالب و تحاصو ۱

 | بولیتوط Ser jou ینا نکلا Gand هنسکر فاو بورک هنادیم هلبارفن ك نامه |

 بودا كج را دعس نیکمسک oF هلنامعا یافنارک» وا ییغوا ا راوب لک لود ۱

 ںواو تصرف هدد le هدفدراو هزا رش سور دک هناها دلش Salo کو ر تولا

 | Ati لاو-ارد سداس لصد ) یدالس زوءهطنوا یت 1 !wg تأفو هدجوا

eەچ ببر  

Gal jisاعاد یدروجوک هزارش نفارشا كناخ بول آ یناهصاو نامزک *  
 eb 5: )9$( ولوا alas y رو ام تو > Kuh arms وام یهدنفا رطا

 دوب تواک هلرکسع rats هنتسوا كلوب هاشز راوخ oF ناطلس هدخ راوتلا |

 هزارشدمس بواوا مص هلطورش ضصءب بوی ا ذبح هاتعاص*کنوب هاشهز راوخ |

 BON سک هډ هماق بویلغا یلغوا بو وق هرهش ذيفخ هلا شک یدعس نایعا |
ase ||ردروک ذه هددناوخربس2ب رات نکل *  USبولوا عین تیاغ دعس  

 هدقدراو هئدو د>یر ab ديما قا !ینارع کالا \a رکسع هدب ous زود نامه ۱

 توئود تودیشنا نکر دیک ها دعدالو دما رکسع هغلا یدادعب oF ءاشمز راوخ

 تآ نو دیغاط HE هنکو ا تولاص فا alae دعر دام دعس روب نج تولک

 هدعب * یدلوا نارمح adele كزوب دم تولاح oy ale Gow ندنتسوا

 هدعب نودنا راتبفک هلن و راتامر اکو دیک نولئوط نوجروس GT كدمس |!

 كهرب ونی هعاف د نک سو xe اوكمرب و a> all SMe یبغوادهک نزد دعس '

 تزاحا Sa a ده ع Se jal لو ثلث كن راتالو die لب رهو |

 نیغلوا نلاق یناتغق Sew بولاص مق yi وشراق رکب وبا یلغوا ن ےک تخ |
opeرعطصا یویاغا بوی هللا زرک یادم س  a) gdںوردنوک هتسح  

ettتوراو هزارش  at ihههاشمز راوخ نوک  S522!هن را دعو  

 زوتلابو دباان تاریخ !Fo ws رهسو راصح ,plas هزارش otal یدتاافو ۱

ales ;ندا  glکنز 1 دهن ز 5۰  ) Batty ۲ 3 toleینو یردب هرزوا  

 ندسحیو نک ر واک ندناتسدنه هادز راوخ دع ناطلس هدعب *# یدشعاسح |

 زوتلا east خیرا * یدک هنبرپ نکیا هدعزت SIL یردب هدعب بوراقیچ |
oh |ناظاس هدر  obsنودا ظص نت رلتکسلم و عفر قو هاشرانات ندا  

 یل وا ینوب نکرولک نددنه هاشهزراوخ نیدلالالجیردارب كراناتهرکصنفدل رب

 ( یکنرد )



 « : ۶ Soدوج 7 "كن 7 نور  wher * achفا مهرد  rrنوج ۳۹ 2

gel a |هداز  os Sor * Sitesیراوخم و  fhوخ *  Jkمدعآ  

 | کالم نوچ ید رم نورد * FL یوخ هدرک اهر ,UB * مدید دوم ا |

Us * pas Os نھ نوح یاش ٠ Olyینح  * ol2 دول  AGEهک لوا  

 * لدا ناطاس مانا رد دش ite * ینو سا د ولو بوشازر ناه> * مديد

 بولوا و تحاص تاربخلها هک رد و رم (Cs 56$ لوس رکب وا كیاتا

 لدعبات * ردشکاب دانا رشک (aul, a لایه a’ SLT او فارطا :

 كلوب Glog و ناتسلک یدعش én رول نم بولوا هینامندح zo) هدتناندو ۱

acelبوزان  als5 ندور 9 هدناتسوب  Noshرحو وانو حج دم  leoهکر دشعا  

yuk رعزادعب رکب ولوج دمار % رک د ادرور ندزا ار ) lei ردو( aby 
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slyهرکصندیآ ی ید لد . کیا یدروس نوناخ ناک رىب  lineندنماط  

 رفاسنا lone Call رةظم رفظم كاتا لاوحارد (?el jc یدتاتافو نوشود

 JP Age ناکرت (gol pla ی هدانش دو ریلدو میم ) ینزن دعسن هاش

 اش اتاصوصخ ysl بغش قوشو برطو شونو شدع بشو زور ردشعلحاکن

 یرکب ودنک هلتفرع نوتاخ ناکر Sy هدرب bal زوتلا Sully! Shy كافسم ||
 یثطاس Dae یداوا هاشداب هاش قوس یردارب هنب رب بوتلبا هب وک اله بوئوط 1
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 ب وا كنج نوش راراتات بوجاق هنن رهش نورزاک eR بولک رک
 لاوحارد مع یداح (nad رب دنا لقهدننبهعلق بوئوط . هدعماح یهاشقومتس

 SB gle شبا Ab رفلس لولم ( رکب یا نب دوس تش سشا |نیدلا رغظ» كباثا ۱

 ءدنحاکن یلغوا روت یلغوا كنوک اله سشابویلاق هن-دک یربغ ن دنس ریشم
 ٹوروس تټطلس لب نوا لب یر کی رای دروک ae: a رب هاشقوحس نیفلوا

gilیرخآ ك 4 رغلتسو هیکیاتا كولم بوذا ٽافو هدزب رب کا نا سکس  

Seals ig Galyاله یسراف ت+الودالب  Aiیدالوا  lee( ظن ) رایدتبا  

 او نذلا یاس * eral نایک امابه git # otal نایکودنا هتفر نایک

 iss iby (a ول لاوخارد رشع سما با L) Mal Aarau) ast ۰ ناو لبقنم

 هدیدب شل زویشب ی Heeb ل وا * cal نوتاخ یس رب ندنراگا بولوا رف نوا
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 GF د كن رالاوخاو یاسا كن رادالواو ,che ره بولوا راهاشداب هب رع دالب
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‘Iلا و و  akonالم ناطلس  Galle Meeهکر دب و ره( یداشنب بوبا نبتفسوب  
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 یرانونزورهب OSE سفن SB ash pb هدعب * یدتا areas Ota هءاق
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 تب رهش ثیفرافابم ںودیک Gall نکل بودنا هرمهاحم بوراو هلصو» هنن هدرپ
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 ۱ نا Su یدرب و هیات یرسضع هلداع کالم یردارب ودن ,Sa دعا لقوا اش
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 بودا a د 3 ote ند زر < 0 نام و راک عن او *
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 بودبا PP بویلوضراق لضاف یضاق یر زو كزیرع بودیک ءرمصم هلبالدام

 1 هدشب ناس ab زویسب بولو. ¿ نعنه ق فایل هشت طاس و uy حاصلد كار ر و قیقش

 تالداع لّصفا هدعب بول وا كياناو رب زو اک وب تولک هرصم لضفا كالم یسع
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 هرصاخ یماش dala بورغاح یرهاظ كلم نالوا هدباح Jost بواک لوا
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oS we Be 

 رک ذو Hl ندرالبق نلکرب هاد !Ks اراو یلماکو wale bas اکو , ولدآ باک

 رد یا ل تک ( نیعجا مهع هللا هچر x Gal را ود reel ةن ةت لا یرلامج

 هدک دن :!تاوو ح الص هکر دب و ره( ندلا حالص كالا نب SEF y 5 {Ff كلم لاوحا
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 مان رع * هژرهش ضعبو Oh وشو رک رکب وبا نیدلا فیس لداع Me یردارب

“ald,کلم * هموت  atlبونا نب هاشنهاش نا هاش خرف ن هاش مارهب  

 «رعدنو هب>رو صج دج نب هوک ریش دهاحم كلم یلغوا كنيلغوا یسیع * هکلعب
 و ناف ںولک توشنکفا هال ڪا رع ها فط # (Ay رلهاشداب ام

 هدنراک داک بودرغاح یرهاطو روصشو Sale جد لضفا بودیا هرم دا

 بویلق اب هروعقو قسف لضفا هدعب * یدتک هرصم زب زع بودا مت ن رلارا
 یدزافب رش فدع ر هلمط> ودنک gl تعوادم هزاسو هر ول ل نامز دعا

 it ه 5 sl لطفا بولودندلوب po مزرعهعاش زب نع هدر ناسسعط
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 ear لصدا eres ندرهش لداع بو دیک ھل بونجنا هل س.صدا روداو ۱

 هللداع بوج هلرکسع ندرهسش لصفا بوراو acto I كلا لداع بوجاق
 كباتاور زو بر لضفا بوربک هرصم Sale بوجاق هرهش بوئنص بوشاوص
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 یسدازردارب لک هر کد و بودا !عفر GAT. pare Obj دعب بورب وهباسع 0
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 هدزوتلا ٭ Wot هصچ لضفا <al رهاط هدنه رک ناسفط oS دهر و اضطر

poeهدقارع و مور تالاعو سربق "رب نج و ماشو  SFیرهشروص بواوا زهلزاز  

 مش هللا pel ىس هفیلخ دادعز gl رارقهدماش یتودنک بور و dole کالم

 دحوا كالم یبغوا كلداع ceils و ینرهش طالخا هدنمرا تالو هدنرد زؤتلا *

 دالب Got GALE بودا تافو دحوا هدیدب زوبتلا ب gal طبض نیدلا مچ
 هدزوفط زوتلا * یدتا طبض یتوم فرشا Cle یردارب نالوا یناطاس قرش

 | یرولف كيب Mossy leche ی meal باح یتزق ولدآ هیفص لداع كلم | 4
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 رکسع رهاط بوردنوک ale ندماشیسوماشلا هبحاص se بوتوا حاکی 4( رهم

 هدارغ Sole كلم هدنرد نوا 592( * یدرونک هرهش (Go وشراف هلناو ار

 بولوا لس Fal قرف یتنطاس تدم بودا تافو tb ترد شع نکیا |!

Zh Iهدماش یحوا  erasیزوهط نوا  rarرفن قلا نوا * ىدا هدماش هللا _  

 همایش نیفلوب هدنناب یسیع مظعم كلم ندنرلجما بولاق یرزف جاقربو یلغوا |
 ( رکب وبا لداع تل٥ ندع لماک تلم لاو>ارد سماخ لصف ) یدلوا ناطاس

dleبولوا لضافو رهام لءاکو  Coley allراناس>او  feyلئاسم ندوو هم  
 یدررب و سرد هب هبترلا ةعيفر db تاذلاب و دنک !gt رنا او jit هد هلك ثم

  eo posیدلوا هاشداب هدننافو كلا بولوا اقم اف كن رد لس رب نوا *

 الص ئالم ن رهاط الم هد_لح هدنرد نوا زوسلا  alleكو بودا تافو

 ( Lhe elle 455ییغوا یهدنشاب یکیا نکدا راو  G58 Meهرزوا یبصو
 زوتوا قنطلس تدم كرهاظ رلیدروک هت  Joyرافک هد هنس وبشا * یدبا

 | رهشرب هدلن بل ندنفوخ راةک لماک کالم نیغملا یر مش طایمد هدرصم كنرف

 هعلقو  Sol Gobماش لد وب هن یدلوانک اس هدنا هلل رکسع بوب وق هروصنء
 بوفس ن راصح اب رش سد دف وح راغ كص con کالم یاطا س

Gale |میج لبوب هنن یدروجاق  Elleنامایب كنرف ندقرطرب ییهیمال-سا  
 No Spry نارمج نانالس» رمز !as نالاتو نالانامایب کنج ندفرطرب و |
 UAE روصتم کالم lel ole لب وپ an # ell ر نعلا past Ells رلیداوا ۱

CW TAF EAE! Say هم RT RC Me, rE 

 Ao peli كلم یلغوا ه رب بودبا تافو بوبا نب هاشنهش Oe رفظم كلم ۱

 هیعف یرادعم زویکیا * ىدا لاک و cles pe YF رول ءم یدک نال سرا ۱

Me ots ||نوآ زوتلا * یدشعا فیلأت باک جاقرب بودبا تبحاصم اعاد هلا  
 ندماش ید لماک والشاب Km بولک ali رقاک رفاو at رهش هروصتم هدزکس ۱

 GIF كلم ندکلعب یرصان الم نداج یفرشا كلم ندقرش یمظعم ال |!
 برح هدنرلک دلک بودرغاح هستن واعم نیفلوا al رقا یدهاحم كلم ندصج

 ee هلیطرمش كمرب و یرارهش هجو سدو رازاتسع نولوا دت برضو دتشم |

 SN بورب ویلاص یتغامربا Je هنتسوا رافکر ازالسم ضعب نکیا هدنسانا قلوا |
 پولو ساکعنا هيض تروص (سانلا نیب اهلوادن مانالا ,Cis) Oger بولغوپ |

Sy ۱ررفاک  deجاق نیفعاصوا ندکنچ لصتم وربندلس چوا لماک بویتسیا  Bp 

ose ۱لغ وا ید ودنک, ب ولآ نهر  the Ohا بورت و نهز هرلدا  
 س
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gal lbs | ۱وبا دوم یه یالم ییاطاس نع هدزومط نوا *  A reهر هعرکم  q 

 ۱ ol لب زوفط blu بودا cles a کی اب هدنشاب زوعط ?a یسع cane كالم

 ۱ نولسم تولعلا بو بواوا قنح دو یوعو ماعوقوو هی و ی °9 ک اح

 ۱ طو هرات سرع یر ?Salk راک هدک.دتتک بواک هیراب ز هسدو ید تویعاا

 ۱ ۱ ادعا * واف eral نع تمغ (ےظن) رد ول Kidde دنوک توژاب یی دعت صر
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 )58( یسعان سدقلا خور تناو * ةثحو BLY فیکو * ات gh كعسا
 0 4 را لماک کلم هدعد بوج دواد (pol کالم لیغوا an y كناسع Cle رول نم

 || وشاقلب Tae ر كناوبولا ندنلا لدواد یاش بولک فرشا کال یردار كلماک

 یە ورش دالر "ue نالوا wiles ودنک بور و هدواد نرارمش زارع كب

 طیضاعم رل ےس هلکنرف یسدق لماک کالع هدتلا 2 © * یدرب و هلهاک كالم

 | coat وبشا * رلددلوا Spice لب زب نوا نیفلوا A هرورسضلاب هز زوا كَعا

 ۱ Lau o لبغوا هدنشاب Su بودا تافو هدنشاب قلا of هد هکم دوعسم كل

ateبواوا هاشداپ  So geneیدنا لس ترد نوا نطل  * wcll ZX a 

 کالم یردارب كنا سرب بودا لزرع یرصا کالم ییاطاںاج لم اک کالم هدندناب

 نوذیا هرمصاحت Seles قرشا کالم Gat کالم هد هنس وبشا coy و هرفظم

SS eee 

 یدحا لوقرب یودتا سبح اقناس نکیا هدنا نول روس هماش هدقدلرافیح هدعب
 یدلوا نفد هدماش نیکعا She بوروا ds dja لع نکران وا مر طش

 * ردشهالک عاش رهام هل وب هدب وباب بولوا هاشداب لب زوفط قرق هدکیلهب
eXندسنلا ملاط  اع ییافک نصحو نیبصتو یدمآ لماک كم هدزوفط  || 

 | ززع كلم باح ناطلس هدزوتوا یدرب و هوبا اص كلم !Jey ودنک بولا
 ندلاحالص كلمنرهاظ كلم یتاطالس هربب هدیکنا زوئوا * یدلا ن رهش رزبش

wee rae حر ۴ OTS 

passa 

 تاقو orca چ وا 2h ve كم باح ناطاس هدی رد !jog! * oon تاقو

 9 روما ردم یسدناو كن رد بوک هث رب poll كلم یلغوا هدنشاب gt بودا ےس چن ی سس سسس ی سا ای دیتا تخت یی سس سس سو سس سس اس

 هنن رب بودنا تافو هدنشاب قلا هدماش قرشا كلم هدسشب زوتوا * یدلوا |
 | بولوایآ جاقرب و لب زکس Sle كفرشا !ge لیعاعما اص كلم یردارپ
 تولک هماش هدک (ws لماک كلم par ناطاس یدرا مدو كرابمو مرک لها

 طبض لءاک یماش بورپ و ble نب رارهش نارو>و اقلب و كبلعب بودا هرصاح
 || هلج هدماشو pore بودا تافو هدنشاب شقا هدماش لماک هد هنس ول هن نودیا

azana ae HIKE EERE A NET EL ETS A ET 
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 dol كلم ن دودوم نب سفوب 1۳ ئالم sa " ماش یدیا ۷7 ok یی |

 لاوحارد سداس لصد ) یدک لم i be | gt Jol شال as ree * لوا

 زونوازوتلا بو 59 هد ras ۳1 gy ) كام یا یا ر Ss وبا لداع كم

olsهدعاش  Slogهدک دتا  orl gig! * glass reهطاص كل« یردار  

gloماش تور 9 یید:طاس ماش هرس اضردا  Jیب رارهش هناع هور راھ“ هداوج  

 ندصج لیعا|كامندکباءهب بوکچ Kae هرمصع Ele ta زوتوا * 5259 |
Iهدک دنشرا اص بوک ەن هدماش لیعاعا ںواک دهاح كم  Susنواغاطی  | 

 رصا تور 932 هد تووط dle pol كام ییاطلس رک توراو ةسابا |

 كطاص par zie ییهعلق GILL Gol ندنلا رافک بوراو هسدق هلطاص |

 كلم a par بودیک هرصم هلفافنا بوشاد هع هرزوا قلوا لرصان aH ماش
 تولک هرکس ندماش جد لیعاعما كلم ندنرادرآ نوعیح abl ر ص لداع

pel’ ceتقاض) قدصاموتب رکو ترم> یرالاحبس> تب ءمزرج هجورب  
 aA وهشم (هدض سكنا هدح زواحاذا ممالا) هدقداوا (تبحراع ضرالا مچ

 تکوش روصنم polly Tle بوئلوا wir بوتوط یرالوق ودنک یلداع کلم
 كلم صج ناطلس هدهنسوب :Meee دن للاص نوریک هرصم ہللا رورمسو

saleینطاسنودناتافو هوکرش  ollروصتمكلم یلغوا هن رب بواوا ل لا  

 هدسح هدنرد قرف ز وتا بقاوا یآ چ واو لس Fl stele ئالدام كلم یدک

 می غاص كاع لاوحارد اس لصف) یدبآ سوم وند کم ید تاق
 | هرصع نکیا ناطاسهدماش هرزوا یییدنلوارک ذ Lae (لماک كلم نب بوبا ندا

 | خاص هدک دتا سبحیرالوق هدیدب زوتوا زوبتلا یلداع كام یردارپ رک

 ple لیعامسا كلم یناطاس ماش هدرکس (jog * یدک at بورک هرصع

 ید هد تور و هکر 9 ی رر مس هر nbs نالعسعو )3:25 دعص ند و

 رکسع هماش pe هدکصتدلس رب رب * رلیداوا مال او ر مالسا لها تودنا طاسء |

 ch Push av واعم هلرعتامسا راک فیزیک ار HK اعاعا بوردو

 نب رار مش ماش رګ لحاسو هلمرو je tle هدءببولغاط بونص ںوقیج ماشلهاو
 اح لیعاعسا وو Sai, pole لس رب تور 1 وک .fus all ais ہدعد ت وا

 تافو هک اح |al, clor رک case ۳۹ he ىلعو \ dle هدورمصاع (ole یدحاق

 ماسهاشن رعندج ندوج SIMS : رهطم ال« ین اطلس اج هدیکنا قرد یدتا

 | عيجتبولوایآ are a Je us !یثلطلس بودن تاقوء دا (iz 3? - تف ولا یا

 س

 ( یذو )
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 وشاو Ged دجروصنم كلم یلغوا هدنشا:نوا هنب رب Gall sty یذو
 | am peng Alloy ندلاباهش كلم یناطلس نیفراقایم Goa. gil كواهه هد هنس

 تافو مهار | روصم كام یتاطاس yor هدئرد cad * Did 1 كلم ییغوا

 یە ربطو نالقسع رلنااسمدشب قرق * Sythe ٩ Gas ییتوا هنن رب تودیا

 قرشا war pol كلم ییاطاس باح دتا قرف * دتا ج ندنلا كنرف

 كلم ot قرف * ید ر و لد یترهش رشاب لت بو ریدلا com abl هرمصاګ
pleتنه یلاعیدبایآ زوطلی زوَط ینطاسبو دب | تافوهدنشا 5 302-2  

Jalیرالوق فالو یرکسع رنک | بؤاوا تییهلا مظع تنضلا مدع تنس  
aa Ubرهنشرب نوڪ راو هراکش هدر لازم ترد چ وا هرصمید اندک ارا  | 

 راص حم fs هدنرانک لین هدنسوشراف كئ رهش ر صم بول وڌ able ; eel بورا

 ۱ زدشعاهسردم 41$ هدرصم یک هنګا gb ید نارهش هضو ر ۵ هلا

 روپ نم ( بوبا غاص كلم نب ST مظعم Cl لاوحارد (ye لصف)

 نیفلوا هدافیک نصح دوب بوبلاق یلغوا یریغ ندهاشاارون هدننافو كب وبا
 كونا دا ترد نيغلوا هر دمو هلقاع ردلا مش یدلو ما cL وبا acd هرم

cheبور دکج راطاب«نوریدروف ناوبد نوک ره هرزوا قباس بولسا ںوہاڈاص  

 لث هدنرخآ یسدعقلایذ ید قرفزویشبهاشناروت ید ا زاب هنسک ,sb كالاص

 رسا :SB بوربق رفاک Ae زو توا بوشاوص هلکنرف بولک هب هروص ا .دنرانک
 اا رهش هدنرخآ مرح هام هدکدتجتا نیرللوق كنب رد «دلوب نکرولک هرمصم بودا
 || هرداجبوچاق هنغاتوا هر و هراوآو هرابرب نیکمروشوا AP نکیڈغوق هروکسراف
 Js wy gb نکل wail de ی ودنک نوعیج هل سجا Ole ,دنرافدز والا

 ۱ ندنلا * كناهج کد ah یسالب Gal (oF) یآ Sl نامه cielo یدناوا
 هلا رهز رروا هناج كر * رت یکیدرب و رولآ هشرر و * كن ها نارازه دص

ood # Pod ۱ادخ * ندنس لقاع هد طح ند  Kad Mane۱ لصف) ندنس هاتف ور  

 ریظعم کالم یلغوا ردیداو ما لطاص کالم ( نا ill od ONT رد عسا

 دو کس بودیا ناطلس Sy بولوا عجج par رکسع هد دلوا دیهش

 هرکصتدآ جو * یدل وا یرب زو obs كجا ندلازع توتووا یس ۹طخ

 بوک هت یسوم فرشا كالم هرکصادنوک شب بوک هت Vth bs Sy كجا
 ںولآ ندنلا لیعاعا تولک هماش فس وب یا کالم ین اطلس باح هدعلارا وب

 ملا ثام لصف) Gal gl ج وا نامه یئطلس التم كردلا رش * wey ط.ص
 >> ص- ین تی
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 | نی دومسم كلم نب فسسوب نیدلا ح الص كلم gage فرمشا كلم لاوحارد
 ہد رصد هدزکس قرف زوا *رلبدبا ییاطاس نع اشاسیدججو یر ذب (لماک تلم
 || gl Se هدعب بولوا هاشداپ نوک شب Lisle نیفلوا هدنشاب نکس بوک هتخت

allieرب زو كا  chlilyیروها ر دمو  Kingیدلوا یکی رش هدهبطخ و  * 
 ۱ Die نوکج Sue هرمصم poll ti یئاطا ماش و ,ol رکصذدآ شب ترد

 | ندبوبانب بوبص نی رکسع ماش نیدلازع هدعب بونیص یخدرکسع Fel بودا
 | یردارب كع و نیدلا حالص نی هاشناروت مظعم کال« قرشا Phe كالم

peel Cyl ona!وا  Lalاأ لتق ید لیعاعسا كالم نالوا یناطاس ماش افناس  

 * یدک هن رب بودبا عفر قرشا كلم بولوب توق Gallo هدیکیا یللا بونلوا

 رمضان كلم «دیلحو ماش ندب وبا اما ردفرشا cle هب وبا كولم رخآ .درمصم
 ید Gb Al joes هدد الب sant و روصنم تلم هداج ی رثا كلم هدصخ

 نارعاک ناطاس رالی ati یرال سنو دالوا هرکصادرودنک By رلودنک یک

 کلب طوبضمان Myr اصوصخ یریماسا هرزوا بیر كرنا نکل بولوا
 (هریکشح لولم لاوحا رد رشع نیداس باب ) یدلوا موش رم نیفلوا مولعمات

 | ندن-س aes اط لوفم نالوا ع.ونرب ندرانات فئاوط هدنیج كلام ی ارطا رانوب

 زوتلا یرار وهظ لوا بولوا رفن نوا * راربد ید لغم نیطالس هرانوب نیغلوا

 نکلردرافک یرنک | هجرک | یدا لب ترد زوئوازوب یرلتبطاس تدمو هدبتلا
 gl قانارف بحاص calle كالا اصوصخ نیکلک همالسا یجاقرب ن دنراجا

 | نیفلوامزالكعلبیرالاوح او ع رفو لصا هلکءارودص یرهعظ#روما قلعتم «رش
 || AML رات (همدقع) ردراثلک هل زاب هدنسارا هیمالسا كولم oat راوت بک

 یرلتغا نیغاوا بدرق هاتسدنه لوفم هغ اط رکردزوک ذم هلتتساثم هدیطویس

 هک !Hens زکبهراقوازوک كجوک و زوبیصب ISS یصدیدباطولحم هل تل دنه
 جریب مهولا میدع میهسلاذفان هفت دسلا مظع !aut فیفخ هکربلا غیر د
 | تبالو فارطا كاب ىب رکترافو كارداو ركم بحاسص كالاحو تسچ و كافسو
 تزاغو بهنو داو افش ost رازق هدراصماو یرق بواوا راتشنارح هدنیچ |
 alle ما رنک | لاوحا × shal داتعم هکل داهند و ردضو ررضو رشو دالب |
 a راجما ارز ی د نم هلوا فراع Buf چه هللاوحا كرانا نکل فقاو هرانا |

 || هدیلفن الصا هرنا هدلاح یرغو سابلو تزسو تروص an سوساج ندینجا

 Sle ینراک> !ot 952 هرب هن یدر ولت وطو رولبوط SANS بولوا لاح لا

 ( انخا ) هو
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las |ندروفوارب هرفسبولدیثیاو بويل نیک  sillsلجا هرب یرلقج هراو  

 نیلسم Po رمز ءانباک اید رارانق نی زبیر یب ودهرکسعوزرات> بواک ele یک لاب
ae!یب نیهالعوب نینس  Gyoتالآ ایرنک | * رلیدلوا نینایو نجام ندنلا نییآادن  
 order یدراردا كنج dé یکر را جد یراتروع بواوا یاب قوا ی

 rey om ر Mol colts بوباط هدنامز یییدغوط هشاوک نیفلوا رارما رافک

 هدرارفس یدژرب یتا pol یرا هما Br بوس Ol تاناوب> en بوغا دع مار

 یدزراوطبویمروتوکهربخذ یربغ بور KF Sh روس تآرفصنویق az Ah اعاد
 بوراب وق ندنکو ک SUS بوب زاقیرب ab راقانانابه ںویلوا دانعم هکع هب را جد

 بودیا عانتسا دنزک رپ دنول !a یتروعرب بویلوا ate de یراءاوع یدررب

Alsتولوا راراووخ رراکتسو راکم * یدر زا عانتما الصا ندحاضفو  
 ناوسفو لاجر بویقاب هلامو تالم نیفلوا مانا igh یانفا یرلمارع یاصقا

 (G2 ردنا J هبلا لطعو لهم 3 ب ویلو ناما Mol نرالا ناوجورب-. و ۱

 لصف) stall ف قح هرلنا هدا تنعل # داسوارد ی )39< هدایند رلیدتنا )0( =(

 هکر دروک ذم هدافلنا ران هنن ole) تس eal hee هرکی لاو از ورق
 تکلع مساو ددع pil ولهاشداب لقت سرر تولشالوط هدنآ قلا نیح تالو

 مظع ناطلسر Gale هاکعد ناق gales نیلس* <aal هنن رزوا cl der بواوا

 كنرب ندهروب نم كلام اقافتا ىدا cla رهش یهاکتخت بودبا مکح ناشلا
 تافو شود نیفلوا یسهلاخ نعد یس هع The gle كناخ سود یهاشدای

 كشوهب شود هرانو agile بوراو هل هلناخولشک هکهروک نس هلاخ Wine دک دتا

 لوغ لوغم بوک هتم نیکعا فیلکت هر کنج یب ر بوریدلب نغیدلاق یدالوا
 یدردنوک هناهاش یاناده هناقنالوا gael ناخ هدقداوا عج رفاکرفاو ندع,ط

 Ob نیفمالوا هنسسک شلوا on ON ASI بولوا نیشنارحگ رانات aa‘ اط

 هدکدتشیا ر کنج sg bh در بوسک  راقرب وق AUT نکیدردنوکب ون «ریکتچ
 هنافو عجج Jl دک راموروم ددع نوش دهع هلناخ ولشک فلاح هناق بویقاق

eeعح  Og!رول نم  Ubبواوط هلباناقر تمالعوناق یسهدندونامفخ یسهنس  
diyندنفوخ ند  t)فطل هاک و فثع هاک )0(,  ablبوردنوک * ربسخ  
olرش عفد مه یدم  Cn)ییچ كلام بوننص ناق هدنرلکدتا كنج تبقام  

Kom |هش رب بودنا تافو ناشولتک ول اولغ بحاض یوله لنا رکنا كنج  
 der بولوا مظعا ناق القتسم هدنیح بوئوط Jl ‘paz هدعن مب بوک یلغوا



 | راد ya, pal دادنعا هلتهولا اشاح ق .داقتمو میطد by slo al دالب * زاها

 هنایغطو یب "ور ز WRI هنتف کنج هدنسهنس یلازوشاا ( کنج جب ورخ)
 فارطا كلدهشب نوازوتلا بودا ج ورخ هن راتالو هناغرفو ناتسکرتو ج ورع
 هاشهزراوخ AS ندلاءالع ند هبمزراوخ كولم هدعب بودنا داسف عاونا هدکلاع

 as رز وا هل Sus as نونجا هده !phim 039) party“ لیصفت هدنلاوحا

 زازا <i هدعب نور دتغاط ییعظع رکسع ندخاب هدڅ هلا dom ر نوراو

 هدتلانوا تودنا لتق abl افح ییسدناد Jae نالوا توادع بیس نول آیترهش

 هدنراف دلغاط هنونغرازالس gh رق یرکسعرفاو بونصیکنح هدکنحنولک هر اراخت

 | رخآ دم بولیربق یرنک | بونیص All نیکعا age موج را Get رافک
 ۱ 'ںولوا هژره د rt رهز )=( لرک تسع كب is رک هدک دتشدا cal وا هدر

 رکس هدرا كنا کنج (Cx نوخ یرعاب یدراګ هرهش ندرهش * نویز
 نادمهون وزقو ناسارخو دنقرع واک یو دنک ریگنج ob نوا توردنوک

 هدعب بودا داسف عاوناو puly لتقو دالب بب رفت بولآ یمگ كلام ر اسو

Seنسهقرفرپ كنب  OLSناتج »و هئرغو  ae shewناورش نسهفرفر و  | 
 | سور هثناطو نکلو نالو ?GLA تشدو وق رود یراکدید باوبالا بابو
 1 هدک دستش ںودیک acto)! Aas یسودنک نوردنوک هنن رلتمس ade دالب و

theبویصنب رکسع  wtناردنزام بونود ر کنج بوجاق ههر زجر هدنوغج  
 داسف ع اواو بورق نخ بولآ ن رات الومزراوخوناسارخو هغا مو نا تمه ویرو
 | لیصفت تباغ ااس هلهاش مزراوخ yall Joe یلغوا Sat هدزکس نوا نودا

 بوشاوصارا مم یسودنک ر کنج sd دالوا لتفو یلغوا کنج دتا هرزوا یني دوا

 e چ بورجاق هناتسدنه بویص هدنرانک دس تبالو رهن یلالج تبقاع
 اورش اما س هدز یم یمرک# یدنک eras بود ek Ren هدادفو

 ا بوشاوص a راهفناط وتسامو سورو ae? od هدردنوک

 یرارهش نادبهو ناشاقو قو هواساویر نالوا روم" بارد بولک بولد
 OSE ندناتسدنه لالج هدنرکداک هزب ربت بودبا نایسشآ موبو نارو رارکت

 GE زویتلا Sex هدعب * یدشارسکورهق هللارهقو ربج بویلوشراق یرافک
 لصف) هلاثما jeg aio هللا ةع * یدتا | تافو هدشسالو الو یعدق كنودنک هدنرد هدنرد

 >< 'رکنج یلوتیردب sey Keg) یو یلوتن وک اله لاوحارد ینات

 دن هدننافو "کنج یدج یدشنلوالتق هدنسس هزاع هاشهزراوخ نیدلا لالج

 ( بوک )



o yee Bee 

 | یییدلوا لیصفت هد هیمزراوخ كولم باب هدزکسوهدشب وهدنردیرکب زوتلابوک |

  نیرکسعكلالج Segal كنج مک ارا رھ هلهاشهزراوخ نیدلا لالچ هرزوا
 ۱ دادغب نودنادصق alah رذآ یرکسع وک اله هدزوفط ن com د بودغاط نورق

 زوّوا بورجاق یرافک plate یک احلب را هلب رکبع dtl patine یسهفیلخ
 GASL ols nd رفاک aly هدنراک دا كنح pil نواک رازکت هلل را هدحوا

 رکسع بوزاب رالوق دادغب هفیلخ yl داسفو لت بوراو هتفارطا لصوم
 BAS yl abl هرمصاح fel UE هدنردزوتوا * Gael ف رص رالام هنعج

 مورنروتوا هد هنو بولآ یمو ز دالب ly K shag طالخا هدرب قرف بورق
 | هدجوا قرق# یدلوا عیطمو رخ“ هرانات قوس ورسنها نیدلانایغ یهاشداب
 ۱ وشراف ر gu) هقیاح رادب ود تولک AL gan ندنزهیحات دادا رانا

 ۱ نیسهعاد تولا تولک LS همالسا دالب وک اله هدنردیللا بونص راثات ںوقیج

 || بولآندنرالا تعاجو ولم نالوا روهشم هلب رلبقل هناتسهقو هیلیعاعهاو هدحالم

 || لماک كلم یک اح نیقراه ایم بودبا بارخ نسسحاونو یرهش بوریق یرانا
 || بوراوهناجاب رذآوک اله هدع؛بورب و نامااکا نیکعا ورفرس بوراو هب وک اله
 i مظعهدنل صد هديل هل cone هدورا هب ا قلا یللا * ٰیدتا طبض ییا

 | Gants لصومو ناتسسجرکو هلب رکسع ودنک وک اله هرزوا یفیدالوا لیصفت
 ا راتاتبوراو وشراقربنک Na ود dibs Ke بوراو هدادخب gb رکسع رلتنالو

delsهمعلع نا یر زو كمصعتسع هدعب نواوآ بااق راز سم بوشاوص  | 

 || وکالھںواوا لاله SV كمالسا رکسع هلیس هلیح كنانیغلو|قفتم ah وک اله
gale۲ زآ تباغ نکل بوشاوص رارکت بوراو مالسا رکسع هش بولک  

 1 معن سد هرس هل يح كن وعام ر زو ب 19 99 Awe رشط دا رعد وک اله apie نیفلوا

 || هدعببوئلوا لتق رر رر «دنراقدراو alee هب وکالهرهش نایعاو ناکراو الت هلجو

 || ناس كيزوب oS کسنوا بودبا ماع JS كدهنوک قرف یداد-غب لها هلج

 ,دنلوا نکسیللا بول آبوراو هرکب رادو اهرو نارح هدیدبیللا * رلیدتا دیهش
abeنوک یکیا بواک  Jلیس دننام لیس ناسنا نوخ هدرلقاقز بودبا ماع  

 بوراو هاش ges بولا ail ییهعلق جا ب وهب "Jano هت یدلوا ناور

 سدقو tes who مک اح ندنفرط ودنکه ماش ںواآ یجد یتا ail تفاع

 تولود .esas wy! dao, gras یرارهشضه» و لر 1 gang ساباثو

 | نب رادعاق صحو اجو بل - بوربف ليج sale كثب Pai ھش مراح هدنن رق بلح

 من ست ( ۲, )



 OE ——— تا ی

a e o- 
 ——_ ےس ےس

ifتوهم  Cs au,هل.عز * ۱ ید  LE Lsتنسوا  woناط)  erتوک  

ad =a» ۱4( را درس بو>اق بوده (6  iهدک دنا وک اله بول 3 یر  

 یز کد ص چ واو باح cre ںورق gS ۱ dale ys نوردنوکر کیسع هبلح

Ceبورحاق یرابات تولوا  jas!و لتو نا  pawlتدالو هدزوعطیللا # راد دا  

 !a ترا یلح بواکر 3k كس قلا ندنر E ۳۷۳۷۰ وک اله نالوا هد رم و هرب رج

 4X. mE زونرد كس راک: صع) و یاد لس صج od رود سالم Ana تودنآ |

 bob ه نررلزلسم rf رد ون ب worl یرلب اب wars ۳ توس 4

 ۱ | زوعط !ws 1 هلا هرمصا نوک وعط | { 90 رابات ae bol * شلوا دم س |

 یهاشداب okt سد یساک و هک اله هد ھم مدل 5م سا * رلیدتا ale لد <al كد هنوک ۱

 at هدنرد شل * بولیربق یرکسع بونبص وک اله بوشاوتص dil تکرب |
 تواوا a ae ندتجز fue وک اله 6 لر دب Gl هدح وا س لب ما |

 OTR RT بو ]وا نفد aXe dels الد توداتافو od روش «asl ادم

 یر ال شی ار me: war رفک .Sy وره ٭ Lab هر فذک هت رب هنربق رو

 ET لهاو geil < en راکعس هسا ,asl راکمو ردم یرحو بز هم تا

 Se زوب هرک ركب هدب ریغو هدکنج هدنتنطلس تدم بواوا oy Gly یارو |
 ow نال وا ضذاور ءالع طرز هکر دن و < ) .ols a ( یدشعا لف دک ۱

iیسوط نیدلاربصت هجاوخ نلوم دب  JSا تمام یداتسا كن هل  | 
۱ 
iرک اںولوا  dobجاقرب هدموج لع نودیآرقس  Nodeیدشعا دصر نوک وب  * 

 كاللا ناطا بلا م * هکیدرا Cae بوزان یول هلم سا ۳ obs رول ص 1

 مهاكتقو مهدونج انبلا جرخو قارعا ىلا انهجوتال هنا Ld هللا لاطا رمصانلا . |
 ee bates مهمالک اراص ناکذ اهومدقمو دلبلا ءاسور انیلا حرخ م هللا فیسب
 :تمدخ ىلا 7 < هناف هدلبلابحاص نم ناکنم ناک اماماولالذالا Com سوت

 bs ما دعالا قاف ا و, aa نع ddl ف ا دومع (oe لخدو ۱

 تاعنالا عالق نلوغئالو !dle كالم er ارضاح اولعام اودحوو ارهاظ |

 ble ىلا او & راه كيلا ols! | Socal Cy هر ذدشنا ,Gal دقو !OM Lal یلاحرو

 | كفوقوفعاسف × ءالاو ىلا ناطیسا الو * براهلرفءالورفلا نا ( ظن ) هذال
 | هعفدیهکیا *مالسلاو اض رع اهلوطو اضرا اهءام “ثلا عالق Jest و 2

 Lats aml of لاط , همان ۱ کالا همد * هکر دیس شمردنوک بوزان ی

) slau) 



loko, |لاومالاب ن نط دوا ل ظ ناکو اهکلم  tk dyیف  Sle}!۳ دکامنا  

 -- ا : (Cpt هردب لاکلا و ,Cad هردفا و oS 3 ییتدفو لاخا كلد يلع يب

 ۱ رگ ىلع * داددژالا بلط ی نحو * مت لبق اذا وز عقوت * هصن Sol ماذا
 اماما كفن gl aly مهسفنا مهاس its dhs GHG OS × دابالا

puiglog aeهيلا مساو هرب لئتو شنمأت ةطيسلا كلم دوعد بجا ناسحاب ج  . 
EM gal, elyضع هدود یھ وا * مالسلاو ال سرقوءدالو  PI1  

 || وریکنو shanty اتعنم sil هللا دونج نحف دعباما ) Kal شمردنوکب وزات
obاه هللا  GLEانلتفوداسسلاان داود البلا اكلها دف نحورمسا عجور ناورغ بتوع  | 

 نوفاسد هيا ا al ن نؤلفاغلااھداو نوعح ال یمن eee ناوسللا

 ما اضبالا نوار sas مامتنالا اندوصعم AW شویحال ةکلهلا ل سوی نڪو

 + براهارفمالو ANG (ei) رفلان اانفویس نمو رهتشادقانكلم نانا دعوانكلم

 # slaldl و ءا صالاتض 2 SF تع صودوسالااتیهاتلذ# لاو یرملانا مت

 *تشادننید یا یی le (م ظذ )بلطاا انیاعو ترهلا کلو نور اص کلا

 : = SSS eet PA. IESEت 5 3 ےھانفذاو داملا کھا اودالوالاانعاو !ou ات مد *اهع رخ gall مرغ ا

 نوصلموا نوجان انم ےکنانو بس ارسا مھرماو اریغص pg عع Ulam و ںاذعلاو

aزوتلا هکر دب ور * رذنانم رذعادقو نومدقنامییع نوت قوس لیلق  | 
gillوک اله نوجا ندنفوخ ندنا ن دلارمصا كلم بولک ها وک اله هد رکس س  | | 

wlنولک  be5? رکسع هدشاب ںوکید مک اح وادا اغتک ںودنا  Hoy 

 بوردنوک هب وک الهبودرونکب وردّیوط هدهتیرمصانكلماغتک هدک دنکو دنک

۱ 
۱ 
| 

 ییاطاس pas هدعد بودا هدعو هکمردنوک .ali بودا تماغز ردا

 بویقأق بودی تا وک اھ نیکا لتف یترکسعو ییافتک نوک بوکح رکسع

 نالوا هدسبح یدو یبیزاغن رهاظ كلم یردارب كناو یران یب poli امان
 تسهنافو تنام لاعنا (pb) یدشعا لتف یرلنا هر اسو یتعباوت كرانوب
 ۰ یزاستماقایاجوارد هک یهاوخ *وارد تسیناهجتسیناهج هنهک نا + وارد

ol cylتسدناو ر  callyامدلا كاقس ( وک الهناغبالاوحارد ثلاث لصد) وارد  
 هک هراسارح cus و نیوسک ol هان رب هدننافو یردب Ga! 2, Lm 3 ندلاظمو

 رددا دغب ce Sas قا ی ردآهفصا یک Tie دم قا ع رد ght س

 ردزآریش aa هک هسراف ردرمسل ت eI هک هناتسزوخ رد زب ربت یت Pe Salel رذآ ۱

 با کس با th * رد EPS 2 هک دمو ر ردلصوم یخ Ss J راد |



we Beمو  

 ۱ .دناسکش نوا * ید * یزد م < بک cod. ‘a ee الو - aX ۷۳ و هدکلام

 كيزواب Jd نام روک (mr یردار بولک هر | fue ene al: amend کن ۱

Su ۱ردو كس ىلا یجد نو الف ییاط طاس سهم بون ود 42< هل  Xeرزم  

  alesبواک  oeوا  ‘iده" هدعد وقت ناو لوص كرل 2

 دحر = , a 030 polا هال و الو بو از  EESهدر نا  ceىلا

ite وک اله) ae! apes لاوجارد a بار لصف) ید E E E اب | 

 = دجا gel كنوب ران seat هرانا Sy وک اله نیفماناب ی |
 Fol what هدننافواغبا یردار pack 4 اعا نکا قخالعوا ید ۱

 ینادجا بودا ج ورخ یزوج نوغراییغو)اغبا هدکدتافیلکت هکلکهلاعا

 یدجاو نودا هاشداب یتوغرا JUV هدحوااب هدیکیا ناسدکس زوتلا نوئوط

 ade هللا هجر یدباینببام زوتوا dish یرعو Soe وا Ge # رلیدتالتق
 وب ناسارخ هدننایس یردب (وک اهن bales نوخرا لا acs یا

 gta نوغزا و یعاط نوغرا رول نم بوک !any Sua یسع هدعب یدا

 | بوزيد 2b یربیرب ی چ وا نیفلوا رداسمبولتوق هدتباغ Gal كابا ملاظو كا
 | هلبانازاغ یرالغو هدک دچک هتخیدزب هن رزوا تآ یجج وا بوباره* ندربهلتوف
 SL رکسینطاس :نودنانافو هدناسط زوتلا * یدوق هدناحارخ ییهدنادخ

 راد هدننافو نوغرا یردار isles) وتمک لاوحارد سداس لصف) gal لیپ
 ale هدنرداب هدجوا ناسسقط joi * cred at نولک نیغلوا هدمور
 ذوا بودا هاشداب ییا نیکعا ليم 4 92 یسهدا Pa كنو bas كراتات

So :ر  ch ashleeلند و یک هدف دلو  \ Srl,لصف)  as lewوچ لاوحارد حب  

all بولوا tool Aas od le) wwe ar) 22' De® ) وک العن Ae peo! 

1 Sha رکندا کس بووک 8 یدجو de mie Je oar : 

 ۱ لاو-ارد ن فا ae ) age بو دا Js ۲۰9 یا و هدزب رب

 توکح رک te کیک اح eel 7 < (وک راهن اب ان نوعرا ک TEY اراغ

 — تم

۰ 



wy Beج4  

 هنرپ wal Js هدزب رب هدنرد نایسعفط زوساا ودب یٰلغوا یسع كس ردب

 تیعججبوب وق دومگینعا بولک هناا هلینیقلتزورون یرب زو هدلی ga بوک"
aglesنارق ندزورون هدعب ںوحاص ونان وتلا هنولخ ودنک نکا  eaeأ ناشلا  

 ۲ رهاط مالساند (هررحم) هدنسارا راتات رافک بوتوط ج روا هدناضمر نوی وقوا

 نازاغ هدسیردا الثم ٌهيناسعع جراوت ( علاشو رهاط روهشم یدلوا * عفانو
 یرلاسملک نازاغ هدعب بولک همالسا goat A زوم رد نوک ییهدلوا نام س

ol! 2نازاغ هدزوعط ناس.یعط * ردروکذ موبد یدروتک هناعا  

 لیا مالسا رکسسعهدقدراو هیاج بودا رساو لتفوپی رخت بولک ale dh رکسع
 بواک هماش بونیص یرکسع بوشاوص SF بویل وشرام مصان كلم یناطاس ماش

Sus vansهسدقو رع هك درا كرلنا سم نا هلا  J gid Syتودنک كد هنم  | 

 ۲ بوئود نیکعرب و لامرفاو هنازاغ Alt geal UU ییسهعلق ماش قشمد

 | رکسع یناطلس رصمہدعب بوب وق رکسعرفاو هلک اہوادآ قاع نکل بودیک
 بواک هبلخ تبالو رانات رکسع ؛دزویدب * ALT بوچاق رارانان هدک دردنوک
 pit هک دنا موڪه us a رگسع pee ناطلس بوداداسف ’as هدقارطا

sigeزوسدب * یدلوا كنج  ALIولدآ هاشولطق كنازاغ  glo puدعب هلل  

 كد هماشخانواک ندرصم Fo نوالف ندع ناطلس بولک هماشتالو یرکسع ۱

 بوجاق نیکمروک راشخا هطاحا یزوذنک رلنالسم LU حابص بولشاوص مکحم
 || فرغ یک او ریسساو !SB cee بووق Aaa رانک تارف رهن یرلنوب رانالس»
 نادمه نازاع هدحوا ژویدن * ok الصا ةم السا راد زرائات هرکصتدنوب یدلوا

 هدر, رب اقباس * یدتبا تافو هدنسشاب ET بولی رب رهز هدنرهش پرتاب یرا
 نوا هدسنفارطا ,ell هب رر 4, ودنک و ,ge عماجرب عساوو عیفرو لثمن

 نیعرح * یدنلوا نفد هدنسه رت ودنک نیغمردا راهسردم یلاع ددع یکتا

 هفارشاوتاداسو هددس> ترضحدمشمو Lor par دشم هددادغب و هنيه ۱

Kan’نودا ففو راب  JS ae!راناخو  obدعنال یتانسحودصب یتارخ  

 ناطلس#یدبا یسوبا Sha yK ذچ ولم بولوا لریزوفطینطلسو ید ا هاش داپ رب
 de جوا ندشافو كلوب یسولج هتنطاس كن زاغ لرغطرا نب ناخ نا

 هدلصا (نوقرا نب.دنادخ aff ناطاس لاوحارد pool لصف) ید لوا
clیولوا وتاطوا  glنمسا هدفدلوا  Galakید یتعلرب دش ادخ  

 | اعلام هلدع بوک هش رب هدشنافو نازاغ یردارپ یدوق ناطاس نس>



o wer Se 

 ىلع ترضح كد هدنافو بولوا بهذم یعیش برشم یضفار نکل یدیا لثاعو |
 برق <ans o ید pref هدراد,طخ 2h alse یرمغ gan لهاو :

 ود ر ریوفوا هبه ذم هعیش ییهبطخ ht كنس هل c الا باب هددادنب رهش |

 *یدلواگالهو هتسخ ندالتعا بویمرب وناما ی اعنقحنکل بوروم ماعلتفیرانا
 هدنکا كناو رهدلا د رق رهشرب مات .aw Lalu هدم هدئرد زوسد هک رد و رم

Suولهرانم  plang,هاکتخ یتا بو ردیاب  galكلا  gelsهدیصقرب هدنتننهن  

 تاو home ee ذیناطاس عضو ( ظن ) زدوب giles هک رد-شعد

 SLT ناطلس هدناتسد رک زن ) نیمز یورر_ هدش لکشم تشستشهباب * لب رب

 isl قرف ندرانالسم یراصنو دوهد ه دمع راد # ردت انب و ید یترهش
 هدننامز یفلوا اکو الع بګ*×یدتا داجاوب ادتباتمردراض دبلدولکنرنوجما

 !Clary 5 حشو ییدرا ;Ble میش و lise “yall Mey eh adc نالوا

GLUTرداح یکیا هکدنک هرفس * یدردبا تمدخ تاذلاب ساندا نیب ه  

 gals WAL 7 ee بهذم ody بوئوق هراس hun ya“ یدآ نواب روق

 لیلح ie توحوک بووق ۳ . ab وغ < بولسا بوروتوا هلل ,Jae یسردم

3aبولا  abyو هّ رخ رلءاعطو  gatasزودی * یدروئلوا ماسعنا  

 یکیانوا طاس تدمبوئوا نفد هدنسهتروا gale بوبا تاون نوا
 یرد ( هدشادخی دهس وا ناطلس لاوحارد rile لصق ) ol لات

 بوری دادا یارک باع مان هدراهبطخ نیفلوا داقتعا كار (cm age هن رب هدننافو
 در aut $l ندنل كد هلس ترد هدعب * یذتا تافو هدتلا زوئوا زود

 روهط نو !oe yon هدنسگا INV we نو زوس تئطلس رادعم

 loa Ob وحن سان زومدن نسح کا هدر هدتشع زؤبدب نودا

 OM اا ن نیسح eee حش یلغوا یرق كنوک اله نب نوغرا

 هدحوا شع زوسدبهده!نولوا راهاش داب القتس«یرادالوا هرکصل دران وب یرودنک

 رخ هلو حد هلا !pee poy برح قرش كالا عیمج بودیارو هل كنلروهت
 لکد (هررج ) یدستا ریمدتو رهقو رسک bl ety ch یفارطا كولعو
 لاوحاردرشع (ead نامش قا كام رک اړخ * نادواجهبهسوک تئظاس

 لود کا قسم هدص یک تولوا DIF یر 5 هقناط ویسشا ( ;ak كول ay )ولم

 ژوب یراتنطاس تدمو هدیکدا یللا ز وتلا یراروهظ لوا !ba یلغوا
 لاوحاردلوا لصف ) یدیارصتلا رادرصم !cla بولوا لی ترد زوتوا

) cl ) 



 ج4۲ ۲۳۰ زقتح

 | Ele كلم ند هب ویا كولمنانلوارکذ اقا CSE كيا ندلازع رعم كلم |
 | یدلو ما لااص كام ny eam 39 3 jg cll * CAI ی op ؟نسشاح كن دلا ۳0

 هرکصتدنآ جوا تولوارپ ز زو کا كہا هدودلوا هاشداب ad par) pie ردلا ای

 كلم بتوسشوا ل ع هرکصا دن وک سد تواوا !sol, A تولحاکن یا

 كیا كیا نیغلوا كحوک هدنشاب زر ah نکل یدلوا هاشدار ر فسو ن یسوم یفرشا

73 x Tr ewe belpe ET au IE Clive 

 توق كبا هدیکیا یللا زوبتلا بولوا یکی رش هد هبطخو هکسو یکباتاو یر زو

 راهش هدنع Je وشا ia د یدک ودا د قرش Per تکو

 wl boats یو abe ندنردق 09( Sy 900( ونه ane هدنرد یللا هدندع ججن و ت و ی

mes 55 atkهیاوه  Gal aeهرکصذ دنا چاقر بودب رارلغاط  ot yas 

 هک هنلوا رظن هکر دثملوا لیصفت هدنلصف هقیلخ ath مصتسسم کت یدنویس
 قیلحاکن os زق كنناطلس لصوم كرا هدشب یللا# ردناهج بئارغ برغا

 هرک صا دنوک چاقرب بوریدشا لتقف یکسا هدماجچ uss ردلار مس فک دف تیبا

 | ینا لصف) یدلوا راکشآ و نايع ناد otk رس (alg لتقف ید ردلار هش

 زا ییانوا هد كنف یردب (كباندلازعن de نیدلارون روصنم cle لاوحارد

 || یهاشدای راتات نالوا روک دم اه اس هدد dS وتلا بوع هک هدنسشاب

 || نده وبا كولمهدکد نا موه هن هیمالسا كالا و بارخ یدادغب وک اله
 | هلغلوا كحوک fee دتسدارکسع ند رمصم هتنواعم فس و رم ءان كلم یهاشدای ماش

 || ندلا فیس یباناو یمالال ود ردزحاع ندنریدن كلج abl رافک نیکعا لامها
 ۱ رکس لی یکیا ییتطاس cide بود سبح deals ate بوک هلک و

Gal (لصف CIتلمق زن دل یا لاوحارد ) Jusءایهالا  

 روعع بلک هلا ام تادحاو 39.9 ;ib طو روب نم هج اوف ٭ ءایلا بوصن

Gos ny)قفر سان  gl bielجاجز و ضع هلا افج نادند  ASرسک  

 9 هنن رب بردا عقر (gles یمیدنقا هدد oll زویملا * یدرد ا ضر و
 یتاطاس اج pol کالم ییاطلس ماش ںولآ لح بولکوک اله ہدزکس یللا *

 pel ye هرصم نذتفوخ tbs بوچاق هرصع dh Jf . روس تل
GDروصتم  ablیارک ودنک بوردنوک هرصع  acter alنطق نودیک  

 بول | هلئاما بواک هماشوک اله یدوق هرمصم هلتاعر usar 9256 هروصنم

yesافیتکب ودیک هم ودنک بوب وق رکسع ضعب هتناب بودا کا هد  
 Caley هرصان وک اله هدقدراو بوردنوک هب وک اله بوتوط بو ریدلوب یرصان

 س سوج سس رس سو و تست

: ۰ PROSE Sa Pie 

a و am O a a 



o 4. Bee 

 BES ندنسارما كلودنک نامز دعب یدشا دعو هکمر و یماش هن بودا

 لتف یرصان امافتنا بولوا روض حب ید وک اله oS لنف رانالس 5 Sas و

 داغ تک وقرج ندرمصمنیفلوا مج مالسا رکسع نطق هک ر دب و < * یدتا
Sutی  teبودا  eoهام هدنسارا ناروح هلا سرو رکسع  is lice), 

 بویص یرانا و يياسغیتک ر لناس بوشاوص بوشلوب ینوک هعجج ینوک یععشب
 هندرآكرافک یرادقدن سری نالوا رکسعرس یتعب rT رادب ود بورجاق بورف

 طبض ابد cle و ماش ب وراعچ بووق ,ASSL Gate ماش Cle نوشود
olرط ام دعم ® یدشا اقا هدنتنطلس یروصنم كلم یهاشداپ اج  ape 

 رر بونحا سرب هدک دنا فلخ بودبا (dey SIS باح یضوءتعدخ وب
 sete هنصاوخ ضعب هدلوبهدک دنود هرصم بوتقاص .Gol زط !yu دص

 سربپ هداوب بودیک هرزوا رذح ندنژر sy بوب وطسربپ oscil هکعا لت

samsزو تلا * هلیقافتا | مما  llقانوقتردهمصمهدنطساوا كنسهدعءلا یذ زکس  

odyبودیآ لتف یزطق هدنرزوا راکش هدنرهش هیطاص  Ceroهاشداب  ols! 

 رهاطت ce لاوحارد عیارلصف ) فا یآ قج رب نوا نامه نتطلش s رطق
 تشد بولوا ولزوک كوکو زغاب هراق ( یمجلا یلاصلا یرادقدنب سربب
 Sok cal یلوق كندلا مج خاص كلم نده وبا 1 كولم بولیروتک ندقایجق

 ۲ سل تپس شوخو بهم و ورخ لهاو tty ر دمو لقام
 ةثب رب بودا لنق Gilad رفظم كالم نکرولک ندازغ هدزکس یللاز ومتلا * یدبا

 یدتناعفر یملاظم یکیدتا ثادحا dykes اداس هدک درک هرصم بواوا هاشداپ

 دج نب دجا ندسابعلآ هدک دنا لتق gable مصعتسم بول آ یدادغب وک اله

 aad ینا سرپ هدک دا تابثا بسد ںواک هرصم sol هللا ما رهاظلا

 ج رخ مظع لام بوبوف هللاب صثتسم ىتبقل بودنا بصن نینعولا ما و نیس
 هدیفاشا & یدلوا دیهش pals بوردنوک هدادغب هلرلت اعر یلک بودا

 یدلوا els هدننامز سري ادتبا قلوا Gad هغیلخ هدرصم * روللوا لیصت

 deo Blo بوردنوک رکسع سرب هدقدلوا هاشداب لقتسم ندلا لع یکب ماش

Las!هدزکش یللا *  SOULهرلزالسم  NSبوراو وشراق یرکسع بلح ن واک  

aهناج بونص  DUK gbصجواجهدءب بورق ینقلخ رک | بوآ !یبلح  

 راسا و لتق یرنک | gine JU بوشاوص هدصج هلراتات بواوا عجج یرکسع
 Be نیکمک هر . هیعلخ هلج oy رج ددع یدب هدایرد دز س ىللا هنن * رایداوا

 ) هدنرمش (

 س ہے حس



 Sao نت کد ath 13 لرد eb و é مانع یرافک « ela نالوا هدنرهش زا

or” iesوش  é? Bee) cl 2 thدەر رح تاالو هدز وهط ی اب یدش وا  : 

 ۱ فرشا Cle eae ناطاس abuse هصج بودنا ool یلح JV نالوا |

 ۱ یزاذک كۇچا مارا كن خلا بوراو رک al روی زج هل ابا شا |
 | هکردرععنوجاو بولتروق هلو کسب ودب یرارادرس بورق نی رنک | بویص
 | نوکز وهطلصوم SUL هدنناضهر کلا *یدلوادیهش هنسکر نامه ندرلزالسم

 || *رلیدتا بارخ یراصح بوربق Hall زوفط Gale هدعب بول Tall رضا |
ual |هدنسهننس نوراو هماش سربت قد  po WSفالح یغیدلوا یسهش  Sie 

 اقاس هدکد لک هرصه بورونک هلا هلتاعر و old ائروص Job تله نیر

 Marl لتق نوروشوا نیلعت اکا هل Ja راج ose نیکعا چ وک agile كسربس ۱

 : all یب ریش دفص uss هعاشتدالو هدرد شبا ets سه سربب هلع

als Gl!بوردنوک رک سع هفارطا توری  * ee)نوکسو  shهلن  

 | gala قلخ كنرهش هراق نکردیکه رص !ats مخقیررهش سیم سابارط هل
 Os نوا شاںواک هماشهش هدعب ںودیک ہر صه نور نس هلج نیغلوا زلت اخو |

if ۱توزوتوا  treeكاس رد صارغب هيك اطذا اش « بواک رارک .دهدتلا شعلا بودیک  

Ait Jansهدعببوراو هنرهش رک بولکرارکت هدیدب * یدتک بودی  
 هرصمندنآ ماش «al هاج هک زر ایت بودبا تراز بوراو در هر ونه شب ده

 فایصهبوراو هیاج هدعب هماش tl تراغیاکع بولک sald رارکت هدعب یدراو

igus رص ب ول Sat بو ردنوک رکسع هس هفت اط atslex| Sod pu 

 بولک هدزوفط شقلا  yarیتززهش اکعو دارک الا  SLIیدنکهرصم ولآ
  oteهماش هنن هریصم هدعب نوراو نیکتسلا ود یدلک رانات هباح نولک هماش

  am ۱هرمصم  asتولک بوراو هاش  wsرهش  aloeتافو ی \ sطب رنک

  ost! ۱ ۱طرضیرهش برزخ افرا ورا اونیکسیا ن رلکدتا «صاحرانات یی هربب
  ۱بودبا  operبو دیک هبسس تب لو نواکهدجوا ش 3 : * یدنک  aliceبوک هماش

erated بولک هبل ج .دکد اک ربخ ونذرل,دلغاط بوددیک oS aon رارگت رانا 

  * Baekهنس وپشا  Se shرکج دن راتالو هلقند و هب وت ندرلب رع یکنز هرکص
 لام رفاو بوئلوا تراغو تن بوردنوک  Julyچد یتهاشداب هب ون بولک هلبا

wae er بوراو رک wo Sas! هبه ول هدنرلنامز هقناس نیطالس * رلدروتک | 

| oe شک هک قالد هلمند بولا هپ و aw اس اهب ون سرب نک | 
ee -ےس ےک ےس س س س یخ خ  



xf ۲:۲ Feo 

ماتم * نوک وفط بوک Mitt كس وا هر هر هد
 ۰ yates ی رکن )

JV = Ghai :رارف  (r= * oulیراکب مور هود ۲ سرب نر  

 هدعب بو شا هلرلنا orl بوهبج Uo pas teal S541 هرزوا كاک
S| ںؤیص یرلنا نوشاوص Ab رکسعبواک هعاش تدالو هنن , ںودیک ores 

  JSقلا شم هکردب ورم (تربع) یدلا یترهش 4 راسبف ,دعب بودیا ربساو |
  Oe xتواوا یلک فوسخ هدنرخاوا  psy Leeردنا تافو هنسک ناشلا |

۱ Os? as ر بودا سرو é رکف نیغلوا سرو a ne ot Sas | 

 || ودنک هاکشا قرص هبهنسک یرغ  aبوئدا لما قلوا لدب  (Ash)نوکیسس ۱
 هر نده وبا كولمنیفمالوایمولعمیموهفم * یصروادععلاهرک 1

* 23 cull 

 دص  ablنوروگا رخ وارهز ! ( odsهکشاب به هک شا كسروناص هره (ع

 وهم # ار! دیش لک ? Assنوح نورس رهز ید ودنک ند دساک لوا.هنصد

 نکل . edie lawlها نیا نییدشال وب ره هز , wifهدنامزر ید ی  Slogبودا

  noیس ’ Bar silaنود هدماش ( ‘KJ x Puaناطلس ن  Gresهتسح هدنکا

 ولد رونا  tlyنود دیک نودا . Gaنوم  blیلغوا بودا راه

 یدج  Ta nn dio sgh aldہد رم ےن هک رد و رح * یدا لب ید نوا تطاس

 ید هدسدو بوبا ععاج یا ! \ yeasرمه مدت دم تواو  Ss pamلوسر ۱

 ییالسا | هیلع  gaatكعا بص یضاقررب هدبهذم ترد ودر  chyهدشامز |

 | بولوا بصن کا كعا مح هدانتطاس تدم بودا روهط  deهدنتلود نامز

: ae لع elt. لاوحارد سهاخ لصف) ردشغا طضو حد رش هداز ندقر : 

  Eناخ  (Geeیربح ییدتا تافو ا یرد  akنکتس نوا هدک |

  ۱نیفلوا ک اعربدتیو لاظو ءزات یدلروک 04 هدرصم هدنشا  Je Flچواو

 هد نواب نوک اب یردار و كام شان ید هنر بوم :اوالرع أ و هر صدا /

 بودا تافو ode نوروط هدن آل ر توراو تولیرپ و یرهش sj | رک هیات | 1

 شا لصف) یدلوا ی ک اح لر ڪڪ por Gall 2 یردارپ شرب ۱

 هذ رپ بوسلوا لزرع یردارب ( سرپیب نر شم Mew dale كالم لاوسحا رد |
Gh gee” |ید  GEES ecbنوالف ندلافیسرما یکباتاورب زو نیفلوا  

iترد تولوا ك رش هد ذکدت سو هبطخ  islالب یشهالس هرکصادوک نوا  ey 

 gle لصف) یدردن SSS شمال 3 ٤ as ودنک بوریدتا لزع

 ندقاصف تشد 1 یطاصلا ی ىم ا نوالف نيد نیدلا في فس 2 re كلث . لاوحارد

( CUTZ) 3 



jsك نواب  ag)07 | وام  yall, 3 eyك وا  ieی  

 Me لج GSI كاتاو ریزو نيغلوا یسشلاو قالخالا نسسج م Spas لها
 || هاشداب am y شعالس abel قافتا هدانجر fiw شع نیکعا تی اک وب

 |B ربعم جد نوالف نود مو هماشاغتا (Je كنوک اله ملیکا Be یدلوا

 اأ تویلوشزاق هلرکسسع یرادقع كب ىللا ند رع eile ضعبو بلح و ماشو

 : یواشاوص edu تواک ها bt كم ناسکس ly dhe روع وکم یردارپ ادا

 زا افبا و راب «St تولوا موب وطرفاو بوذا poly لتق یرافک رلزاتس#
 | * یدنود هرسصم so yg بودیک ays نودیشاا نکا هدسهاح ی هبحر
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 نوعا ae a نابعش كلام لبو AN د یدلوا عفاو (pt rar رن سام ک هدنرکس

 woe, epee مو "کوب sl ga ad نوح نت

eee 1 ines Sait یا \ Beer Js 9 ae r 

 یدبا ىآ قع یکیاو لیتردنوا یتنطاس ںولوا eo لئام الع بح تاضخ
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 !dey wg عفر قوفر ی و دو یو هدا مر نرد نانکس یدثلوا مو ۱

 باح هدر ناسغط بونوق بل وید فرمشا رهاظ كلم نوک at ودنک

 بوردنوک هنرهش رک پوئوط 359, بوکچ رکسع هرمصم ی roll Gil یکی
 رب زو یس ودنک بویوف بّلوید روصتم تكلم بوروک 2H رارکن blo كالم

 44 ردنکسانوتوطیراکبجاقرب و glad شابطنمرمما هدحو اناسفطیدلوارثمو
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ge vw!یسودنکب وئوط  E]بوک  Jolبونا راحات راک ندا  

 رولید * تلود ه th هساوا وللک (هررح) shal yal سویتسد هقوقرپ

JS,کالم هبناکرت لولم تاود * تنم ی هللا  ableلاوز  olyتنطل-س  

 ردب ووا ماف انیم حرج (ےظا) یدتا لافتا هدسکارح بلحو ماشو رصم

 Ol pay دوس هلوا هرع * ها همعب ییک ر اور هامردق و یرهم * دا هنانداح
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 تودنا ۳۳ کا درک 3 نادشساو ترو س٥ ه دهد مالعا + os ۱ یروءا رابط |
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 هبطخ بودا تیاعرو مظعل هلهجو رهو نیس )هفیظو افونسم اک او بوکید

 ید هسک ارج كولمو هباکرت كولم ی ی ual روع#هو وب ندروهج |
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ea |نیفلوا نیکم  ile?یوقاح یدنزک دنز بوئبج  gillبوتاق هن رب رب  
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Lastإإإ تفن ن دلا ینو لوصح ح راش یناهفصاو ابطالا ر مش سفت ناو  
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  Ol Kuترد  tatهتفالخ هلشیعت كلا هدنشاب یرکر هدننافو یردب بوغوط

 یدلردنوکز همان نوجا مالعا هر هیمالیسا كلام یدشواتعس *  Jooهدنکنا

 هدکد تبا موسه هماش تمالوراتارافک  abl poliین کیا رمضان توقیج هل هفیلخ
 ۾ دنتنطا ت  Soretهدکنح هرزوا  Rilkeضعي # رثیدلوا براھ راتاو, .بلاخ

 نیطالس هدوراقوب هلبتبسانع یتفالخ نامز علاقو  ol Mead parرد ثم *
ley پورج وک هنحا د هلق نونجما ههفیلخ pol) کلم هدتلا زوئوا زوسدب 

 | , Saariجافر بودا منم ندعس وب هعلح نا اكلم  ae be otرهش

 { Seisكلم هرکتصذدنآ جاقرب بورچوک هوا  anolنوجا صوصحرب

 رش ع سش ساح ناطاس هلطخ ك هفیلخ  awود نّوسراو  dad yyهدفدان وص

 بروس هن رهش صوف هلبعابتاو دالوا یرادقم ددعزوب ین هفیلخ بونجا رارکت

 هدرا هبطخ هن ويعا عفر ندتفالخو بونا قرت هن را هفیطو نالوا هدرصمنکل
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amال یدیاز  af,هرلنا بودی و اویو یا هتسااح  heat 
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 مّرع هماش هدکدتشدا رویت بوریدتالتق هدلوب  glنب رهشاهرهدن رق لضوم
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 uF ع رازه شحرف رهرد * ےل ی ک تاثورد هکابند (یظن) یدردتیا لتق
 49 cus مدع ناباس هب یهار * ob ر NT هنهک نوح * ۳-3
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 بوتمح de ندرمصم هللا <aal نیعتسم pol كام نودا جورخ هدعاش كب
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 هدهب ردکساب 29 راعیح ندسدح یو یایسرب bel jel كام يیاطاس سهم نامز
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 | .دچوا زوتوا زوب نکس بو دما تشم هرزوا تبعافرو روط>و تمرحوتزع لاک
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 عماوج هم as هدننامز ندا رب Ade نکنا ,Gs زو Sy رع Ce ىدبا |

| 
e Ase! یاربهو تاریخ rah tn هرز a Pe سد tsa 

) Ube, ) 



Beتگ ۱۰۷  

75 rave HVE ره هول EE Oe > iors 22d ال Sb, 

 هتسح هدرتص ی رد ll بودا جج هد كن قر 3 زو نکس * یدتا Jo مش لس

oe ods dalراّتخا  os ars les! aj,۳ تورو  Acad3 | ودنک هر کصاد  
 ےک - زب بسر ست توس سیستم

 رهاظ المنا ناعع Jonas ئالم Ug cat لص) grate تافو

 ۳ هرکصادنوک قرف os oF یو ن Sl هتسخ یردب )57 7
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beرش تارا ص مالسلاو هالصلا ملعو اس  Slax Jomروت روا فابرز ولا "۷  

 Se ee ینطلس ردراو ید Se Leaks ملت تب و * ردسهردن روا تودقوط

Fyید یآ |  gis: jn?)یرشا »نا دچجا دی وه کالم ۳" اوحارد سه س  

 pel هدنناصمر سا هر sul ترد oe ۳ یرد ( لانا

eللغد  sieدو دن مدت بو ۳ بواب  

eاس  hieدن °5 کام هاو ۱  onن 0 0 كن دو  

 1 شع زو زکس بورود كا یاقلاو لس ىلا ا لات any لاتا

 هدنسات روا رلغاط as کم Ae ردراو oy راث | ههت بودا تاو + هدنلوالا مد

alxsoعداس لصف) دسر دتا ا وا اما ییالوا یگ“  pteلاوحارد  Clo 

albایاملر  ll ۴ Vs)۵ رکصن دنوکی دن ىلا ںوک ەن رہ ۳ هاوو مدعشوخ (ید  

F od pasنو هلم وه ر کس  oe degههر ردن یو بودا بوف اخب  

 هرکصادنوک کس ىللا wb روج هس رب ی ہد هلر س < :J افا (یرهاظنا ,las‘ وک

> CS SE TIK NTS SS eI WHT! SONE: rare roe TRL AOE GT ار NSE es Ty Vike one (۷ GOON 

claws |بود فقو رابوک نوه ردنوک  wonبد رارر  glassر  

Las روع هدعن ۷# راد دت سد یو اف رما هنر رو مفر و مو ید اکوب Pus 

P Me ete 6 ea 

 jpi_b لا و یو ارد رسا ۶ ن (?Bly ja یدتا تاوو salt هدنکا ang | بوردنوک ۲
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  SHطا طایمد هدرصم هلا تعرحو  1 wtندنک سا د ی 034 |

aes ck یاساق قرشا < ل اواو Ad pes مسات لصف) یدلوا دعاهم 

 بوروتک ناک رزاب وادا دوشم هرصم (یرهاظاآ  oresیوق كيابسرپ ناطلس

  ansناطاس رهاط ئالم  daa ۰نولوا لود >  rtعفراغب رع + یدشع | دازآ

 کس هدقدئلوا  Geyكنبجر کیا  elیدلروک هنح هدنشاد قرف ینوک

 یوررونم تماق داب تروص بوخ وازکب قآ هکحرد ور (بقاش) |

 یوخ هدیدنسپ  Exنابیلا می *ناسال  creat oils tleبیصهو ردم
 بواوا  leeوام راک رابخ . Calراوازس هغلوا دودعم ندراتعالا لیلج

 هاشداب رب  alllلمص هغاوا لفتسم باک یلاوحاو بقانم * یدنا هانب الاعر

  weدال, رمل هلدادو لدع بواوا یروص ی فیص وت واکدن

 یدشعا دابع هیفرو *  Ahiهدنرد شع  theهداتم هدهمر کم  IRFقیح .

Fil نالوا یدح یکبا كجا فثومو یتافرع هبقو یب هرم دحج“ هدنافرع و 
Sy هدازیم وادآ صیلخ هدح هارو ن sibs ر كعءارطا رعشم هد هذاد rey Ps 

 ناقا كنافرع هرکص لب رب * یدرونکوص راقا هطوح لوا بو ریدتا ان یمطع
 یسویف فب رش منذ م لمس Ke هدز 52< شع تور دوا نیکلسک 3 |

(> 03} gab ft نور دت ارب ۱ نهاقم sims wee ھارا ت سص>ح ماعم و ou aed 

 دمو دکن هکر دو رم  anحصو دنلب و مساو هد 3 و  bosراهسردم

Umea trley, هدنس ےہ A. ks تد ۳ هرمههو رل:راع ه دیش رمش One Fak) 

 تاب gms clas تدرا كم هجا روهشهو فورع» هلکعد ۵ هتم ان نول نيه رش

Cust §لیصحت ندرهبرت روم* یودتبا فقو بودبا  castle!سپ ومس ل ره  

 als ail bo لوسر ope La ps ر یھ ہہم هد هر واه au ده * رولوا ماعداو 3

 فیطاینآ اددح هدق دارد هلجج بونا مردلب هکر IF هنس هرانم لسو |

 she لصاطاو رد وا كنو مطعو عساو صف all ol ندجوت D204 ا

As:ییاتس>و  ¥ dnsندرسهم هرکس زا تا ندتعاص لاک هکر د و رع * رد  

 هو بصخمرب ندنطاتحاو Sikes لاکو یدشمراو هر ه هس هنفار \L و ا رف رهد ۱

ikنو كلرپ 4 هند کس تدا هدقدلوا لوا  raیا  : oe Sally ee 

gS ل —--- : 

 ( فاکنو )
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HH nmeientineinimieibienmen ean ncaa 

 یذردیا فلکتو *  aa SSءب (عیاقو) روفولا هبعس  Dalerینطاسنامز
 هراتیالو صعب هدنسارا بلحو مور كلام هدزوفط شع زوب نکس هکر درلنوب

 یابنناق یدنلوابلصنواب روتک هرمصم بولت وطراوسهش ندیا باغ  NSSهنطل
She یتلا هنسارقف هنیدم بودیکخد هدنرد ناسکس هدعب بولوا GELS یکیا 

 شب هنسارمف هکه  Seجش هنس هسردم نالوا هد هکم نودا قدصت یرولف

  | ۱یدتا بضل راد صو  aرما نالوا زکام شی ار  insراد ود

 رک سک  patنولشاوصهدن هشاه رتودیک ۰ هکنح هلا نسخ نب وە ناطل سهلا

bo par هدشلا نا سكس * یدلروا یی وب تاک,ثب بولوا peels لتق راب poe 

  alteلی وب هن * یدلوا نک اس هدنامززآ بواب زاص راغاطو ران بواوا هراز

  Elsیه نالوا هینیط:طب ay 3ناعع  erیلغواو یقافو كناخ دح ناطلس

 دن زاب ناطل س  Hieتولک یربخ یسولج  oesیردار ج ناطلس هداّهأش

 بوک ہر بود  lbتاتو تاع اکا  galاغ ندر
 هج هر هکم ندنا  * GUSهدههلایذ دوخاب هلا ی رب زو زوعط  Chuیرکب

 یابتباق ناطلس هدن نکس  BEزوفط یبرکی قتطاس بودنا تافو هدنشاب شب
iy pe لصف ( dtl le, هيلع alae) * so! نوک Fly یا .تردو Jy 

 فرشا الم نی درمان کال« لاوخارد  Cobolندننافو بولوا هتسخ یردپ
 نوک, ییا  aal> paseلکوتء نامز  jeنایعاو ناک را 4 هللا  Seناطا

 یدا ناوج هدع ولب نس بودنا  Kus nuهام وصناقر مارک ر ادب ود نالوا

 رب زو  Sillyیدتبا تافو یابهاق ناطاس نوک یجکیا بواوا *  sateزو
 هفیلخ وصخاق هدننرکس یمرکب كنيلوالا ی دامج یکی  ablالع  gl plyبوذبا عج

  Sacیتردق د مدع هن هتنطاس  wyتعب رب ولی رو لب روگودنک ترب ہک ه رب بولی ر دتا علخ

alone واک یرشا كلم لاو>ارد نو رشعو یداح ار br, \ 

 ف رشالا  (GLBزرد هیامسمخ وصناق بولوا ندنرافتعم یابتباق ناطاس
  Lie oaامن اس  dai 59.0 whamیطباض ! Usahaیسلح * یدا

“ Ga Showed یب ودنک و ملخ Sy دا عج قلخ نکی Slay زو كرمصات Elle 

 رق هسدق هدک دا تکر حرکسع هرکصندنوک چوا  Foساو ناخ ںوجاق هنر هش
ab) * هنلاج سوق نامه یشبا كناهجرزکب (مظن) یدلوا دیدیا هدنسهعقو 

pel كله لاوجارد نورشعو Sb لصف) هنلامخ شود كا sl Syl GIy ۱ 

 نرد  G2فرشا كل كلم ( . loندتنطلسوبد زدقحالغوا هرزوا ینیدشكوارک ذ
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 ینولب و دشر هدنسهرخ الا یداجج یکیا زوب زوفط هرکصندنوک جوا بوئلوا علخ
 worl 265 نک ھه هش 7 thy shy وک هت .ands یصطا ٹبولوا تباث

sam ۱یر وذرتصان  pallةدسفم * هدجلاو غارفلاو بابشلا نا ( مظف)  
 a Stag شجاوفو ترشاعم dhl هقاسفو لذارا ههوهفم * هدضفم یا ءرم 1

ds ptleدفد)وا ردا » gb paarهدنسوشراّو كنب  Srزوفط هدنسهبصذ هربج "هر  

 és کیا یآ یت :abl نطل س وا تو لوا JS هدنمصا والا عب ر ترد زوب

ally dey, eelرهاظ كالم لاو-ارد نورمشعو ثلاث لصف ) یدبا یآ  
 یدا یسلاد .Sol} Ellery ىد: 8 Che gm رعیانتیاو ڻاطاس Gai) دیهم قبا |

 نامز sad‘ هدفدئاوا jars pel ىدا gully ایا یس than كنو ید |

 هدنتفو یزاع هعجج هدنسودن نوا كايلۆالا عشر تزد زون زوعط ناکراو نابعاو |

 FAN Soy قدا هدننبام زوتوا هلیرکی یرغ -* یدنلوا تمیب اک وب
 یربذو كنو هدنرخآ ی .هدتعلا ید شب زو زوعط ST نوک جواب نوک

 ea! wT یرادعم sly نوحاق grails ټک نا + افق طالبناح یت . هتئلاو

PREودیق ةددعلق  AF, Jeنوا توتلوا ش هللا  GE 

 بحاص ناخ یاس ناطلس موح رع بوغوط یخد یلغوا بور وط هدنا لی
olyژوقط  dyد  Ssهدبخوا یقدر  rer cigsحد  | DS, kLرا  pasهللا  

 ME سفنرب ندافجزلوا by ییرهدوب )2(. (Pag لقد هن ردننکسا

 لاو>ازد نورشعو و عبار لصف) «JL 4 وب كن Tle یا کا هم ر و لکوک

 rol گلمیدا ندنرروهشم كنم رالوف glob ناظلس LLL) فرشا كلم

 هرکصادنوک لأ نواو gh قلا ب gb cis ثالم بوک هس و كنۆصناق

by.یدئلوا لتف هدهب ودتکبنا  ls)ردهلوک نار ره نود رک شدرک |  * 

 نادر رادز سا * 3 رک كك هلاع baie are * رد هنوحاطرب خرح هنادرع

 فیس فیس لداع rae لاوحارد , نو رشعو pl لصف ) كرك RE رد هل ر ول

Gallناطلس )5,271 یابناموط  lolsنولوا ندنراروه ثم كنب رالوف  

Ly. |هدنز ےس نوا فلت مس و روح .الایداج ی شد ! زوب زوفط هدقدنلوا لنو  als 

 سد andy امر gis هاش اه اس = یدلوا ناطاس oper هل تور ەم ناکراو

slتک یجد  eraن دنسولح  velitهدکد کس یرادعم  pelیروغ وصاات  

jams * ha, iyییاناموط وشا هد تک  csطالہناج نامه بویعار  

 نورشعو هو سداس لصف ) رد روک ذم ويد یدک ی روغ وصناق هن رپ

 ( لاوحارد (



 =( تیم

 | Cok رمشالا ی الا ىرهاظاا یر وغ واش اا ندلا. فیس Poy Jie oa ET رد

 هلا نامز ر و رح یدبا لوق كناساق ناطلس هدعب كمدعسش و ناطلس ادتا
peeرادب ود هد  Se ATیکیا نوا زوی زوقط ننکیا !ممالاربسءاو رکسص سس  

 cd a0 ارعا و Uy بوقمب ah كسم نامز Bald ینوک لوا كئلاوش
 ید وا تەب هتنطلس هدنشاب تلا یللا Ree ف ge هش ر .یاسناموط

 هدرمصمو روبقو راخ چاق رب هدنلوب ج هدرمصمو Ins ران ضعب هد همرکم کم |
Josیشاک  ablهسردمریضت ی ر  fyراغقو رفاو بوبأب هن  Fol galندرمهم  

 ne نوجا UE وص هنن ارس ندنرانک لبن ندر ليم دکل د رم ەم ee قاح

jxهدیمرکی زو زوفط هک ر دب ورم ( لاوز ) یدردیأب یل وب وص هتتسوا  del 
 ماس ناطاس موج ره یزاتمو زاب مس ils رم Olas و یزاورپ wily زاب لتءاه

 لیلصد سالبا لما دلیعاعا هارک oles ly و تسد كمعع کفن او یزاغ اا

 نودا كنج معج Ne Gatos دح Th و مشدننام eval یارک هلا

galهاش تبقاع  gtهمور ماس ناطاس بودیا رارف راو راکش هدروخ رت  
 (O49 رولا بوشود توادع هدئسارا یروع ale لس هد کیا em ںواک

 هبلخنولک ندرصم هر fs یرادعم كم ىللا نددسکارج ید یروغ ںواک

 تقو SF دحا هدنسشب یمرکی كبجر هام هدنسارعک Gio حج رم هدرب قانوق وب
 كلام (هررم) تقام علا برم و eke برح كد هشنالصاا نيب ندرك“

ellتئطاس  las2۱ اه اے ٭  Jasو  delناطاس هل ام کح تدارا * اشام  

 بوکتمهسلابا فسک ارس تولوا نیم {E298 ra رهظم نیکش کا ملی

 بوک Ham یشاط بوطرپ ندا یروغ بولو | روسکمو بولغم و روهع و
 بوتا بودشو د هداحم» 98< ندالا wally یسهدرب یغالوف ندنسا دص ك

 و تربح نیغلوا ET بو>اق L نولوا :J هدعلا رادوخاب * یدرب و ناج

 لوا بووي تیم هدب بوبالتح ool ندرهد رهق رهز و ندنرار> و ترغ
Solیهدنغامراب  Gat Gateتدع *  Galeزوفطو لب شب نوا  BI 

 یرودزوجیدکج * هتلذهاحروغیروغیدشود ( هلو )ىد نوک شبیرکی و
 لصف ) رردتربع ناهج هک اردا ردا لها * رردتیکن یزخآ و هد تبع * ak * دتناغ یدرا
 sh 3(! یایناموط فرا Cle Lie کالم pT نورشع او عباس

e as 

 تعاصنبحاصورکر راد 1 ودهد par هردیلعوا یردار كن .روغناطلس (یاساقلا

 یتا یرکیزوب زوعط سهم لها هدک دتشیا Ses كن , روغ in—al وا ر و

x ۰ 4 Spe Cae " ۷۹ EPR VS ۳ Se x IRD YW DEY aE rior یک ۷ POON N را 4 ۰۳ A one E, DIET? 2 — ر o 
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 | pen ملسناطلس Bad, pas 7 ۶ ) رلیدروک تخت وب هدنناضهز

 یایناموط بوراو هرصم هدرا لصف بوبالشق هدنا بولک هماش Gade نارق

 یرادقم زویکیا هدنرانک بوزاق قدنخ هنسمریشط كرهش اقباس یار هتسکش
 هاج جج و سسخ بودیا راضحا راوس ye ژوتوا وزد بوک هعاق بوط

 لنهسکارجنیغلوا هاک ۲ هلتلالدیابرمخ pelos هسک aS gel هن OK نودب رف

 BE كنها یذ بوشاش هسک ارچ نیغلاق هدناملع راب وط Gy روب ندندرا
gabسج هدنز  SFندقلشوف  Soa alloyهلهجو حاتح هلیصفت تباغ  

 ber تبقاع Goh po tat ass ندنیفرط تولوا ملا لادجو ممظع لاتف

  wl Sse«ىدلوا تراش هناا د..ص ندر هه تالو یابنام و بلا هلعح نوع . ۱

 كرش هاشدای هدعب  tee pthك نوا نالوا عج ندفارطا یابناموط نیغ وق ۱

 رکسع [ abهرصم  Bieهشوک بوژاق راقدنخ هن رافافزرهش بولک  Jarبورپدیاب

 نوکیا هدقدروقراسزنم  olنوکی بمچوا رکسع هلا  abl Sueتاذلاباشداب

 ( OSهل رراوسو هدایپ كنهسکارچهدرافاقز بوریک هرهش هلفویسلسو فوفص
| abl لاد-ا یوذ لاجرو سن نالوا هدراهاط و a jars زا وا كسک وب و 

 هلیصفت  clitراکنج هلهوجو عاونا  GLP Alییاوه  ghبو اراکنفنو رب

 دنسک كرب یللا انیمخت هل رط عاونا ندرصم لها هلج بوقا بوق یروا
 ءا رعابوتلوا حد هلناما نیکعا ناوارف ع یضتو نایب قلخ رهشهدق داوا فلت

 نکس ندهسکارج  jyجاقرپیابناموط * یدلروا یرلنویب هدنادیم بولتوط هتک ||

 هلم دآ  SS 4aزوب زوهط بوحاق هنا دیعص نوش ھر  BEكم رگ جوا

lox نارق صا لماع نارق بحاصناطاس هدترس مول قوک ره ےجوا ییرکب | 

  osهلالود هربصم  * Gael paleرادتعاور اقغتسا ههاشداب یابناموط هدعب

 | همانناما یتدلوا بوردنوکه سمان  dlبهاذم نوجا نه هنویسا دکل وطانا
last یهاشداب و لاتحاو رکم Gly كابناموط بو ردنوک ن رایضاق as را 

abl زاغلیا dbl هسک ارچ رف كب چوا yal JS Gabe ناراو نیغلوا | 
Ce plblomls* #جد هاشداب هرزواینومج (ogc ةلودلا بارا ) بوک | 

 |  : Prile!ناطاس رکسعبولک هکر ر یابنامزط نیکمسک دندی , alبولشاوص ے .ظع

 وارف ندرازرا با رارشا ةیقب یابناموط تبقام بوشود هنسک قوچ ندنیفرط .
 زادزس ضب بولآ ربخ هاشداپ هک لوا هدکدنک هنتسه ردنکسا بوسا ||

 ! Aهد  lorنیکمردنوک بقعرد  (pai)شوه ندو زوج رفنضغ ۱

 ( نهآ )

e eS eee 



 نالوا * نکفارش زوس ادعاز ودنا كنجزورف شام # رک ارتش نه |

 لجورپ لعاب لجادننام هدنسارا هي ردنکسا هلا دیشر موسر Ab مور رکبسع

oy thیابناموط  hy ontبوچاق  br FIOبوناچ نک رک ندلبن  
 ییودنک یانایوط بوتاص هه هدمدع رازابو بوتاق هنب ربیرب ی هسک ارچ
 dash gy هدانز ندزویچوا بوزوب نایهور «دقدن آ هلن هليح السو سابل og tl قرغ
 Poet هن رکسعو طب نس هب زخ par هاشداپ هدعب * زلیدروتک ب وتوط
 | هکمرب و بصخم یلاع ay بودا تغارف ندشایخوتبامر هنابناموط wet نور و

be |(ع) نکل یدابا راتفایض مظعا ار زو هلهاشداپ ما بودا  b>رداکسم  || 

oS |یداتمكلبا دل از  * tule att’ yooتدام رهش لهاو ماوعو اب  GJasns | 

ahs) |هدر ك > هر د یامرف داد هدناش تاک شن  por alندکعد یابناموط  

 رالعرواوا روک ۽ رشرک اربخرکا تعببط 55°32 )0( 4( بويعا تغارف

 مولعم 9225$ یهجوت هتنابخ ندسنبلف یخد ثابناموط ههوهفم * ررقم
 prot هب ودنک هلنیکست یعاوع Ardy pasty ره شت Sy هاشداب نیفلوا هاشداب
 هراج ییابناموط ینوکی رب GH تالوالا ع ر هام نوا رب رفت نیغلئاطل س

abl Als G 572%یرهش  woیراکدید هل وز باب هدشسانروا رهش هدعب  

 باس ندرسصم لها یواف یرغ ٹکر ش لامحاو بلص هلیسابل هلجج هدومق رومد
 ماس ناطاس یاس نده لرابتام وط یدتا باجو بذح اعءوط 4 ودنک و

Sout naeجوا هلسچج  GFیآ  Gare Sa (OA) Galنارودوب  
gloهیذسک كناهج * ینافج ماج یداغنوص رخآ هک *  saryیسافو  * 

 تبقاع یب و هک * ats رک هل وب یشک هفلخ نوح * cals ردشلنوق هرزوا انف |

(asia) acs Soyكلام  parماشو  lmsهلج و  redsناطاس ی  re 

 | ”wget بر ند ةسلارا aS ارح تسرب سوه تسد نارق بحاص ناخ |

 | «دکدتبا عسفد نرررضو رشو عفرو رسک یرانا بودنارینههلو مجد هل یک |
le pallهرمصم رصق  ahند هسک ارج  | olyهاش  Sleوریئدماش ههاج  | 

 ثقادص و تئواعم ast هلا مالعا مدامد B FEY sie رکف رکھو تالو حف

 | راطقا قرشا بودیا بسک لیجج رک ذو بصن یاپربخربما ندبا تمدخ هرزوا

 | * نیقفاخو ردب و سس (Cs هللا ناتتسلد ناتتسب ع كلام نالوا ناهج
 | كلام * نیمرک | نیمرح * نیسعرون ضحم هکلب * نز و بز هضرا هجو

‘ain || }۱ یزاغ هاشو بوئوا مج حرف لیصح هکلب متو هکلب مو حر لیافت و مض 4 هب هیناعع  

(ve ) MJ و 

 NE SS س ی کس

 ی ا ا ا ا اا ا ل ےس تا س ت سینما <. سمس دس

 ee ل ل سس



ak we Be 

 نیمرح ترم E ETE ترضح Ks: yale, el وز را

 هننایو هیطصررب یسی yp ره كرانوب یداوازت اف هاربک تناماو یمظع تفالخ هلا
 نارکناهج نیقاوخ طوخو مالسا لهانیط We دوسحم هک رد هاه“ یاس هندهو

 شرع نیمرح تعدخ كمالسا ماکح ماظع !as مات الا مدد نم * یدا مانا

 یدشلوب مانتخا هلمات یوزرآیژزب زع رع ںولوایرلما مو دوصةم یظعا مارتحا

(i),تلود دهد هک دهاوخ نوح * دهد هللا هک تس تنطاسو تاود  

 لاثمالا نع العو لج arly رمض> هان Gis یاد هاکرد * دهد هاکان

 ضرالا یلیوط هللانا) هکر ونلوا امدنساو عقوتو اجرو عرضت ندهابشالاو
c.fتراشبثیدح (اهنم لیوطام اهکلم غاسسیماناو اهب راغمو اهقراشم  

 ةفاک ضرا هوم Mele بودا زور و روهظ زور زور ینوبامهنوعصم كش روت
 نگامزدجا ناخ * ob كتفالخ نام1 )4( ضرءلاو لوطااب Lo كلاس

 كن راترضح Ks رام و قارا * هکلمو هرع هللادبا * یهاش
 هل الا قع * هلوا ررعم قلوا یرلش ر د ab نم by زو Ag ree ب رق نع

 اركيف * تسکن رو بآ alert bas (Li) یلعلاهنافصویوقلا

 * ob ناهج هاش تلود la * CAs ار یکرود

 ربسسزب ae * ob ناوروا a ملقا رهب

 یهاعان همزا ural how یهاشداب

 نیعلا كللا ad atly Gall مقام
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Heoمی ۲۷۰  

Beeمری( حوا نجلا هلا مپ  

 ءافنح ءافلخ مهلجو * Atel كوللاروهظ رون مورل:اضف ءاضا یذلا هد

 یذلا دیعلا دج ىلع مالسااو ءالصااو * RLY! Becht wd اچ ءاده

 تالال نەما ا نيعراتلاهاعكاو 4 14 * دنا Lali ah, ells = all نا ص

WM, * ails allت  actusسدا س ےس ( دعداما (  SEIS, mS : 

 MS هلادلخ GLEE ST ولس تمرکم كولم تام دناوف قاروا وشا نالوا
tellناوالا ءاضقناو ناما  Larهدنناس یرالافخرف لاوحا لاججا كن  

gl ofلصف جاقربا رهو عیزوت هرزوا تابنواو همدم  evelرد-ثعلوا  

 (ut ناشداروهط ت AS و ناشیلاص ناسناعع ةینس *هلسلس رک درد ( همدقم)

 ناطاس لاو>ارد ( (GULL ناخ ی زاغ ناعع ناطلس لاوحا رک ذرد ( لوا
 Sgt یزاغ ناخدا رم ناطلس لاوحارد ( ثلاث باب ) یزاع ناخروا

 ناخد زابمرذلبناطلس لاوحارد ( عیارباب ( Athy راهتشا هلکعد راک دنوادخ

 ناطلس لاو> ارد (سداسباب ) Gert ناطلس cle لاوحارد (سماخباب )
 ناطاس لاوحارد ( عباسباب ) ردزومشم هلکعد ol sch Kl ناخ دارم

slatردرومشم هلکعد تاحوتفلاوبا هکی زاغ  (lob)ناطلس لاوحارد  

ded yhباب ) رص معاف یزاغناخ میلس ناطاس لاوحارد (,عسانباب ) یژاغ  
 رودصو زورب 04499 رم مو> ص * oe ناخ نایلس ناطلس لاوحارد ( رشاع

ns | 

 یرلماقهتنج مارکدادجا تاعقاوو ثداوح راسوتاوزغو ح وتفندا روهظو

 بویلوا طوب مع هللا نس> فیت نمرو طوبضمو ع ومب ناک اک یک یلاوحا
y=نالوا روطس  “odsیس تنادح جد كروصقر  diceفوفو الصفم  

 یدارذءلاو * یدلوب لوصو Kel alo ینا و Goal نیفمالوا یروهشو

 یس غ ورفزک * نید ناهاشنهش نآ ناورربقح تجر ( ظن ) لوبقم مارکلا

 * نیم یوردشرونرپ ناش

 * ناشلارومطتبغی و ناشد دن ارمخ GLE EDL اه هینس هل لس رک ذرد هم دقم #۴ ۱

 jms ja صعود هدو رات عم ج راوتهدنر 5 یرلء ۱ رک دا ذ>حا یاسا (هدناف) ۱

 ین ےو راخز رڪ * داتسا هر AS دعو: ا (ےظد) تولوا عداو ناصعنو هدابزژ

 هل الم * نویس Ee ۳و عا * polishes, elem * # دا دعا 1



 هرزوا هجو وب oars اوج ات ب تاثک (زمن) 4-49 هحور یی وز ۹ روشاب هربق

 gd Be, MR ءاسش ناولسنب یزاغ لرغطرانب ناغنا هک ردسشازا
 روون, روفتسنب یاهاوبنب روقاسس نب وارق نب ارفطنی aly یآن روا

Gobo!رودنچ  eh sryكيیابق جاوابن وان, ناخارفنب قاروتنب  | 
abtوط نب |  GBS Gold de SOFروطن یرانرف  WAGE | 

 | ن قالا ن ناخروقن اغو راعن موس نی یوسبا ن اوشا نبق اعنا
 | شمروطنب روغ انب نافلدوب نب واخ روق نب ءاش ناییلس ننالغوا هرق نب ساموق
 | لس ناشیاقرو نم رایضهب ناخیافی ناخهرق نب ناخز وغوانبلا وک نا

Cabندمالسلا هیلغنب حونن  aby!نوید ردیلغوا یوفات بید یلغوا ناخ  
 | معاهللاو شعد ردمالسلا ade ین قاعان صیع دارم ندناخ ییاق راضعب

 | Seale gk داهنربخ دادخا روهطتب aS (هدناف) لاقلا هعیع> و لا | ةي

 akin بب Sats زویترد كترعه هکرددافتسم ندهریتعم ځی راوت هدنقحت ۳۳ 2

 adhe نیطالس نک هدوراقوب یرللاح لیصفن بولوا هدننامزیونزغ دوج
 ?Jy ناتسکب زواالاح هک ندقرش ناتسکرت تیالو یعباوئو قوس Gel دج
 اراک ورونم بواک هرهتلا ءاروام هرگز اج شب شع ز ویحوا Gals ey وا

 GIP دو ناطاس هرکصادنامز رادقعر * رلیدلوا pte هددنق رمو دفسو
 هل هللا نایقومطس نولوا نکاس هدناسارخ كلام نوع ندنوصجرهن هلئزاجا

 hog ره دود ?de ناخییاق نالوا ن اععلآ یالفادح ندکرت لئاق نالک |

 قرفت همورو برعو HCl ai bl بواوا ine هدنرېشس ناهام ندناه>

 تلو د رایدبا نیعع هدنخاع نیحو عیطع هقومسلآ كولم كارتا لئابق عيج نالوا
a5 heهدنفداوا یرخاوا ید كلدیمز راوخ وام تاود ںولوا ضرفثم هدمگ  

 Alle هدنسهتف كنروهط <Ole p ندا موعه هم السا Elle Gato تالو

 كارتا لئاب رک او ناخیباق "هلبق هدک دشود تربحو هلولو هک ولمو ترفو هل |
 هثدودح طالخاو !(ate نالوا تحارو نما یاج هدنسارا رکب رادو ناجایرذآ ۱

1 

 ےس و

 ت

 یخد هرایعرز راثدرمخ راد لوا رابئدب UY رازآراث | هدعب ریدستا رارق بولک زا
 ورسنهک aS نیدلاءالع ناطاس یهاشداب مور هدقدلوب لوص> لوصو
 gis! sh gb نايل رول نم الا نام ا دغ ندنکلام

 هرول نم لد دوخأ بولا تاقو امد ەم دوخا تواک هم ور هلناخ یی اق “هلق

pickyزو هدطالخا  Ree Je REن  Sanهدشلانوا زوتلا  Ec 
Rafa ۱ی  

 ( طلت )
ee 7 



Kw Be 

 زا ct, egy هنانززآ & نسوي دالب هلبس هل مو gs هاش ناسا طا طانت ||

 فارظالوا یشاومو باود نددننکسا Sabine هدکدتا قالشفو or هدنآلی

 هنس هملق parm هل دصف ع وجر ay Athy .دقدلوا ,idle تحارب هدیشاوحو

 بلا قرغ هلکمشود de MEST كهاش نایلس نک ریک ندنارفرهنبولک
dou |یدشوا  allyهدننادیم كنج (مظن) یزاغ لرفطلاوسازد (هدناف) لا  

 هک ر دو (AH هلرغوطرا مدلسندناد sold Sle ور * هلرغوطرا !sting را نوح

Bald ole |روةتس  CSSزارب رفن ترد وادارادنود لرف طرا یدغوط نوک  

 هلروقنس بودا رادرس هرودنک تعاجر Gy ره بوئلوب یبباوت بولاقیلغوا
 By وامروسو هدنساوانیساب رادنود هللا لرغطرا تودنارارق هدنراتطو یدغوط نوک

 ءاس#* ربظنل | دعرم دریل د (مررحم )لرغط را م رک صدت دمر * رایدتارارق هدروفخ

 هک یاب وراص یلغوا نینلواربثک لیمه ارج تنج هازغبولوا * مشردب هدایت
 تیالونوردنوک هرک لا قباس call ءالع lel ردقورعم هلکعد كوان

 نوکعا نییعت ple هجارف هد روکنا یخدوا بودنا اعر قالشفو SE هدعور

 راوطو Sag لایغلهاو رادمان رارب هکنج ai ترد قرق زویترد رادنودو لرغطرا
 تواقمندلاءالع نودنآ كنج هارانآترافک كندلاءالع ناطلس قافنا نوراو هلا

 درج بوی نکو دا ےک ینرط بولفم بولک تسارهلاح ینیدلوا هجوتم ذغلوا
Silتئاغاو فسض  Lag]هرانات نیفلوا نادر تجر ببسشو ناد رخ تدام  
ageلرفطرا ندلاءالع هدک دنا مو رو روسکع یراناو  wenتودن انس  

Sueناثلا ندرائات  oleهرظغدآ مدق كلرابموشا  GAN lea pry Une yam 

 بهنو ترات یمور رافک دالب نالوا هدنفارطا لصنم لد هل اقر لرغطرا هدب
 داناو بودا ٹرک و مری رح لا" “رز هلحاوزاو دالواو لاف دخاو نودا

ge elموق یرلکدید وات قا نالوا نک اس هدسیلبامور تالو یروکت ل  HY 
 بوکج رکسع نیدلا ءالع ناطلس دنر اک دتنا هج وت هبهیمالسا كلام هلیقافتا
 ترد هدندن رد نهرا ںوزدئوک مدعم ییهاوتو abl هل Al gs .دوراو

 Fey ملاس رلنالسم یولیرق یرنک | نوجاق بونص زاناترافک بولوا She نوک |
 كج dbs نیکعابلط روبه رالغواو a ودنکل رغطرا ندن دلاءالع ou د |

 یعاط ج اعوطو قالسشق BAL ولن وک س هدنسارا راصح هج هرق هللا

 هد هیهاتوک تبالو هلیعباوت هل مب لرفطرا هدب یدنلوا نیبعن قالب یعاسط یمراو ||
 بولاغوچ BAF AS ردن بودبااسغت یراتالو Gam وار WT اعاد هدیروا |

) 
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 | ید yal تعانق هلبا نون و تراع نامه بویلوا gg دل تیالوو ant هماق نکل

Jeyناسقطیرج مرزوا  cal,ناطلس هدقدلوا زواص  calle Meدابتیک  SU | 
 بودبا تافو هدنس هبصق DS Kee هدناسکس زوبتلا ethyl كنتنطلس زرغارف نا

leeزدن وک ل  Shبولاق ىلغوا جواوادآ لییجوانس  haleثعاج رهکی ام  
 * نوسلیا داش ندور یلاهقح ( مظن) یداوا ررقم قلوارذ, ple مارک

 یسواواو لبا نالک de ةموررادد هم الرفطرا (هدناف).نوسلیادابآ نیدالوا روشک
 | بااروکوفو هجوف هل * Siu! by یسولغو 6 لها «راعش رافکو ینولوا

gb)29 5 بلا قئلاصو بلا نتس>و بلا دوو بلا زدنۆكو بلا دوغر % 

 نجرلادعو شوواحشلوس یردار كناو شو وواج anata :دوخا اصصو بلا

GEهردو شابقاو  Hints gts dom pads VEERدوج حیث و  

 یر هجن كنب رلشادلوب راس كرلنوب هک ړ دب و ر * نیکتهزقو دامهمو ایزاطو

 هدرازغو athe هدننام ز ناخروا ناطلتس یخد ی راضعب و هدننامز ناشنامع

 <ey meets ely A هر دیناعع en Mer ید یزللسو دالوا shy بولوا هلن

 : + أ رایبیا صصخ Ue هدزرضلجو

۱ 

OE یزاغ لرغطرانیا ESE OL ناطاس لاوحاردلوا باب BE 
 (یظن)  fasترمضح * راعشتفالخ ناهاش  GUEتدالو )55( رادم تیالو
 هبصق رد شتداعماب  AE Keهنسین  vel, eyءالع ناطلس زاوا قه“

Endl هه هنسق تنطلس SF, ششولج مه هنسیف Uli دابقیک نیدلا 
  Deهنس ر 94 لئاوا یسولجت هدسا ردا  Uaeهدهر ! gsتدم ردروک ذم ود

 شرع  qq aeهنس شتنطلسیدم  ۲٩هبصقرد شنافو  Cl Kuهنسق

  ۰۹هدنجما راص> بولوا لعن هنرهش هسورب نامز دعب یسهزادنا تجر *زانج
 تخت یخد هدنا * هیلبا نی رق هناوضر ینا قح ( مظن) یدنلوا نفد هدرنسانم

  Cx) abl dacsادج كروصفرب دبع نالوا روطس ررح  grtهداز ناضمر

 لد ربما یجتاشن  BUموح رم هکردررح هدنربتعم  SUEمرک لها هدتاغ ناخ

 هدنهطهرب .دنوک ج وار ورخ لها لوا یدبا ناوارف لدع بحاصو ناسحاو
wa! ماعطاو تفایض * ماتناو لما راو Las (عاربصم) بودرشپ ماعط رفاو 

 لاح رو نایص  de gutsکو هقدص ٠ فطاو سفت  exمیم قفل رد ی

 و س سو سس

 بفکرد | فکرد رارف (ee) ) هدک دا تلحر هبیعع راد (ع) موق رم مف” ص * یدردبآ

Cobb) 
wees 



“OE بر BE 

 | هیدوهفم* Sb رغرد بآوح قشاف لد ردرصوج * ٤ لامد Sigs دازآ

 جافرب ویسهبجرب و یممقر و EAT اقرنامه gly دوقن دوج وم ةدنسهن رخ |
oss ||هسورپ الاغ ید وب  gudنلیدوک هدنقارطا كن  ISاکر بت رلنویق  

 ( وا داحا وا داحما دالوارک درد لصف ) رز.دردیلسدن Syd لوا Gold بونوقیلآ

Jsهتطلسلا  colsهليصفت  clitندا شمو العرابک هلهجو  Sloat Boمان  
 AV اید Jal حش روب نم بودبا باط یاس هم رک انشتتسعو انسحرپ dy زق |
 ناخناعع تقاع !gt دد زود نوگاتناحم ندنرهاظمو ندنرهاصء |

piبوروک هی  an2 هدک دتا ضرع  ose?زلناو نسنواوآ كدالوا  

aceرکناهج نوع ؟  yale opel yo haleور نتس هع رک هدعد نودا  & 

 ندزخادنلب تخ د لوا هلهانارورعسب * GE 9,79 نایب ۵:4 عیاصفعامو |
 تئطاس هناخروا هکیدغوط ریتعم رهک FA ولدآ اشاب ن دلاءالعو یزاغ ناخروا
 كناخروا یردارب نکل پودیا ولس هاشم قیرط Gall ءالع تولوا رمسع

 هددسورپهدک دنا تافویدلوایراشتسمورب زو هلبایلک ما اریاویراب و EP ان هدننتطاس

 بلا نسحو یوا نبا«اوامباازدنوک (ناخنامع h+ رھا ناب رد لصف )یدنلوانفد
 لیا دوغروط هب هبحانوب الاح هک لوک هنبا ءاولمم بلادوغروطو زاصحراب ءاواربم
 دصصو بلا قولصو رو قآو.هجوق aly ناسجر یزاغو بلارکوقو رارد
 یروکتنم رخامق اهاس LBS ءاوار ملاح * هسوکو هسعص ردار شاتبو شوواح
 هدقدنلوانیقلن ناعا Sle بواوا هرزوا تنواععو تع هناخناغع تدم هن نکا

 لف ناخ GEE توازغ ردلصف) رابدوق هللادبع نمسا بولک هنایا هلقدض
 هرکصندننافو یردب GE ناٌمع هکردروک ذم هدسب ردا التم ZY (هتطلساا
 ee هلا یزوکت لوک ها هکندلوا عقاو هد VAR هس ییدتا be ادا

 یرلیقاب بورق نمک | كرافک بولوا دیهش یسهذاز ردار كناخ ale نودا

Jaclبوچاق هنب  slrهنتسک زویچوا هکر ب هدمبرابدنود مانو ملا  dhl 
 دعاق !sgh حد SANZ بوراو هسهعلق هطوق هدنعباوت لوک ax! ool راغلیا
 بوق هشتآ یرهش هدببوقیب gael پودیارسا ن زراس توری نیرایهاپس
 ییفد كلوب فارطا رافک font هد ٩ هنس رلیدنک بولکج جایصاا لبق

 زدنوک اب كم یواش Gly هدکنج نوراو وشراق یدوب هدقدلوا عج نوچ ا
 رابدح ام هزاصح هجارق gh راق یزهصن بونص رافک تفاع بولوا دیهش بلا |(
 تنواعم هکنج هلا رافک نالوا هززوا كنا age تسهب هد "و۸۷ هنتسدعب ||



 یار

هابشداب ضامن نوجا
 1 تورا 1 سا oil SLES gyal Mo نال ناطاس ی

 نواک ندهد 99 بوکج لص تاذلاب ودنک هح سا ضم ند تربغ دوا

 (a*9 راد odes بودا pole یراصح هرق نالوا یورعم هلکعد ی وا ناطلس

 ,hs پوط ںودیک هلا هلع هاشداب CSN ن کودلک bl گی ندم

 بودا جد ییهملو بوشلاحنوک اف ر یخ تور و ale ناغع اھ هعشاو

 یکسا بود طح تاغ دوا توردنوک anal ءالع ییااده ضع و یتروخت

 بسا * لعو لبط هرافنو عوتو عت (هررح) بورب و ”SEIS یوا نبا هل رهش
 GE لها لاحهدناا * هاشلوایرازوبیدردنوک %61 مه هردو كنج باساو

ol!روب م نیدلا ءالع ناطلس (لصف)  OIFهنئاج روک-لا یعسلاوذ یزاغ  
 اصزصخ تحصاو تربخو تربع عاونا yee تالو تلانا ,ol کیدردنوک

eneهیطع نیبعو تءاعرو قوت لاک  dieماماي هدلعوب نیفلوا تباغو دحمب  

 دابقیک نیدلاءاللع نینم ولاربما ناهربنم (*) ردوب هترابعب هکیدتلوا مالعاو 3
 BE لوا سایقیبرکشو سایسو دج * یلعلا كللا هدبا ینوحتسلاز مارف نا

 لج تاعونص »عیج عناصو تاقولخ هلج قزارلبنوکسم عب sate قزارو نوجیب
 بورویک د مدآ تنیطهرزوا توفصو افصیتفلخنعاخ * هک هننرمضح هلاون متو هلالح

SUE pullنکن هد (ضرالای ةفيلخ كانلجانا )رب سسبوروا هنک ر اہم قرف  | 
 هلباطخ (اودصهف مد الاودصما SOW انلقذاو) یالفانانک Leda بولیق

 لوش تابمان تاولصو * یدلبا مرکمو ززعم oll Wale لوا بودنا رومأم
 عباوتو Lely لاو ae راترضح افصاب راب راچو ینیطصم at ادخ بیبح
 مدآ لعو ) cde بنکم * هکنوسلوا نیعججا مهیلع هللاناوضر هنفحاولو
 دنچره بولوا یراشهناو روهظ كني Aa مش مات DU ضرغ ند.(اهلک ءایسالا

 تداع» ءایلواو نیعججا مهیلع هللاتاولص نی زکءایبلا كب هن ندتب pds بلص
 نيدو فیطا تاذ كلا یرلکدلک هدوجو ندمدع dal ازغ نیطالیسو نف

peeهلوانم تفالخ روشنمو تلاسر فحک نکل × يدا یعویش فرش كن  
 هلسناک رب یهدقم كرابم STS یغیدلوا cE هلبا بنا متاخ توبنرهم رخآ یا

 بولوا عقاو قوفتم هنماکح نابدا راس ید یرانبد كاب نوطالس Cet یلاع تما

 هاشپنم اهنروب هللضرالانا) یناونعتداعس غیلب ,ad نارق بحاصربهدنامزره
 ینایشیلاع عیفر عیفوت ber رابتخ وب مدنفویهو نی نیم هلیسارفط هدابعنم
 کنی رپ ره wale age نيبم هلاک درو ج (تا ر نچ وخ Bowe" انعفرو (

Cas) ee 



۳ 

| 

۱ 

| 

a A جت 

 ا ياد نا fF 3( یادنو )55 cad زال (pS Gh یادص هنثوه شو 3

 Wee دا و نالوا روهرج (St اب | دام مرج ال بولت 3 کرا (دیدشل

 1 | بواوا ر وصنعو alas | ‘Sel °4 رابجو فسدعار 0 نالوا زود ندنتچر یالص

 ( sll gayمحو زرجم هدنا ركش ماعم هل-عوهغ ( روفغلا زب ! * Jotاذهاف |
 | تولوا عمالو علاط ندلا فاو تداعس ee مورفا زور لاتقاو تاود رهه

 : ایضرب هد شماره vale هللا Jb ناطالسلا ( S253 ع ورف دیشر وح رو

 قبال ac هافتسارپ ale نس der (la ANA ew) هللا و ) بواق ۳ هولحو

 .acl نادقرف قرف لوح اھا جات (cnt) لصءلا وها اذهنا ) نوروک یازراو

 | نور ات yt تبحر < دما رمح ےہ :E ) ei او تورو 6رحاو راوازس

  dg jabنع نوهنتو  AAدص  Ks obتی یدلپ نانخا زاستماو :

 Buia او CAs aul حا اک نس>ا) تولوا لم لسا و all) مد رکشلا)

 ۱ یاضتفاو تب رشا رودعم ن st (اهوصحال !a او دنا او) نور و ماع راد

 عل رد هی ها Grad بتا مو هيلع بصانم بوتوط لوذس ay زوا تالا

 | ely رخن هدنناب ق AS yy هروک هندادع:تساو Sahl ge Sa بودا

jheرابسوغلا طعا * نویمروک  ox)ا مان كالام بون وص هنلها نس ه طبق  

 هک رحم نارملدواغو Glas نازرابع نالیف ose نس همزال تمدخ نوجا مالسا

aeهلکلرا  dagenهنر ره كرارا نالک | هناکب و كرلتکب ج وق نالوا رادمان  

 عياض Gey وکشم "یعاسم نوئلوا رلتعهَشو .Sule) as*ling a2 )5 as وللاح

 اش ناعع ,dsl دع داخ نالوا دب هطخ ناب ز زر ندهلج لوا ردشمال وا

 هدش رق تزع نیبج نیا تداعس بک و ک هک هللا هدا هاوخ رخ كب لرغطرانب
 ازغ MLSs راشع هلجو بقاوملا دبعس براقا eer یلهلوا ناشخردو نابات

 نموهم (ذفاک نیک رشلااواتافو) راک یی هلناعمهل رب را سک اضرافک و راعش یداهجو

 نومرحالو رخ الا موبلاالو dab نون ميال نیذلا اولناق) بون دبا راکزور ةيامرس
 هی bl Nylon ce LSI اوتوا نذلانمقطاند نون دیالو هلوسرو هللا مرحام
 یندالجو تءا (read ی قیفدنءدنسارجاو aad نلوادم (نورغاص مهو دی نع

 ضرح) یرلناراو هنفب رش بناج ندفانکاو فارظا نیفلوارپ dle لیس مزاوآ
 لذب هدقح هار نکلمام راو قیدص بولب وط ’dana ( :لاتقلا fo نینمولا

 در ینادررمش لادج یسهیناعع لاصخ بودنا قرص ههللا AF Mel Ske قورافو

osبوا وا ¿ نیهر یادم لاصفا یسهییناجرا لاشو  * welماوعو  | 

Cer) 
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ae اقا la ماا او ناسا ب بظر Mie ناک I 

Sib,را ر تلود لالر یس ۵بط  = ufترص و  ada)رع ربع ىس  x aتواوار |  

 erly ars 999 یوصوم هانا <ees A ی طا و هرهاط سا وح

i٥# رس و تعرس  als,۴ عن فور  tyقر ی 5  _als Eر 9  hateتوا باھش  

; 

jae |لاک  ols۱ دن اق مالغ وربنامرف قافآ نیطالسو ار وا لر. باص  

 1 & oy © دهش حاوراو cure اسر حس < Sey ود" مد as وا ترصا 4 grok ۱ ۱ هکر ك ۴

 | رانا هب elas] دادحا ورد د oe 65555 دریل AGS Wy, Ua قیفوت وناسر هد ر ۱

 ترحاهم al و ندطالخالب هنار | ندنآروت هللا (ge ید ادحاواآ مه شارپ هللا

 مدام ردتطرغ ماکنه هک هدنصرف مانا نوت وط واسم نق b ترهاظو
 دی نابرب و قاحواو درو هاو دک شا اس یومع ات وذ هقیقد هلتقد ع اونا هدب امنای ۱

| 

| 

۱ 

al ۱لو هنناو رهش یکساو راهش یک ودبهطخو یوانا لاو ندنعاطهرق 2  

 هیءالس!تلاع بوچآ هلباوزاب توق نسحاون A lela روعو ینارطا راصحراب و
ablesمهرهقو هللا ےه رمد هرثک ورک هکولکد هن یربغ ندنکیدلبا لخاد  

 هسرا بدنا نیدصخ amy رکماکا ash ( ن رک الاربخ aly هللارکمواو رکمو ) |

 یوهفع ( رگلربخوهواتشاوهرکت نا یسع ) بواوا عجارەراودنک dallas ورک |
 لغو JE یاردب یادعا هفده هلغلوا دن ام هب ودنک یسهمیع دناوف هرزوا |

 یطاسلو lal تویلهح ین ید 3 نوعلم ند يلوم !an صوصألا ىلع * بوشود

AS AS > |سوق ەلوا ی ۳ 2  Catsح اورا ک  Aa. esندنرانادبا %  

 شاب؛دناباس و راك نادرکر سوراوآ ندنرلناناخو :gle د رم یر ره Oly رک زا

 دص هبینارون عم" لوا ېک یب ayy Kay erie cally هعمراتروق |
Kasهر  ig Jy glیفرصمو رمسکنم  alae dleنللق ) بو شود  am 

 روهظو رودص یسانعم ) الدقالا نوعتعال اذاو (halle تولا %3 290£! رارقلا

 نيمزهدنةح SLT نوقیح هنساش تاج ندک اله هطرو dal lo ودنک واو

 نودهاحاو ررضلا ىلواربغ نینمولا نه نودعاملا یوتسدال ) یادن ندنامزو

 نيدعاقلا لع مهسفناو cal anc لضف we هااوما هللا لسی

 ake dhe او <| نیدعاعلا لع ن دهاحا هللا ل صف و \fo L هللا دع و الک و * هحرد

 ,’al 2 هجرو هرفغمو هنم تاحرد ) ندیهنا beg بو شرا ®as gl حاعع

 | Hey «( ید ندیهاهش یالاو ola تواوا on هنس دیه وم (اعحر اروقع

teas sll a.رم  glialبولب روک ق <" دندنا ناق(  L 8 ta:2 باتفآ زار  

eee 

 ( لو (



 sata | ارام a رات تعاو قاقاس موم ی ا

۱ 

 هدتناناو ترامادشیم ردیناه» تاذ یا alae هكاوش e297 و و مدر و بودیا |

 نموهفم ( یونلل برقا وه اوادعا ) بویلبا رارقو نک dy رافوو تایکسلاک |
 عمر نادر 9£( ی Was ahs‘ عود ندعولظ یب اط رس بودا slag راعش ۱

| 
| 

| 

۱ 

 دنه هرس ندنداوف Ate Cams og lie) نه رخ عا ۽ (Jae بوزسوک دهج هنسعآ

 بی رق لهاجو ملاع رمقفو نغ فی شو عیضو هدنموکج نامز بو شلاج هغلوا
 هللا رداع ,asco | لصف یرلاوعد ~ 97 sie بکن dn هرواعو رقاسم دعا و

 oe هتخایسو نودا لصق (abel er یروحا قلعتم AS رم بفیلوا درهم

 هقارا هرزوا قفو (هللاقاخییع ةقفشلا) اذهمبورونک هنن رب فقوتالبینالوا

 نصح “لوا * رکصندانفاو كالها کزاج تو وف ندلا یراقو وربص هدامد

cameفیح رازه بوئلیق هدهاشم هننافاعون هدنساها كب  Stareںویک ود دیم  

 (بابلالا یو اهایح صاصتلاق ےکلو) !bids ترج ثعا هلغلوا توف تصرف

 | میجرتبوتوط لضفا ندصاصق قید لبتف ةثرو هکر کم abl فارحا ندندیعو |

Jot! ۱قوعح جد هدنیحلوا  selبوردتااشا روصعب  ) geryمنیلا لام او  

 بس dod Sallis ناداسو * هلوا cote bl یمن ( gurl قلاالا
If(ءامساا ىف اهعرفو تباثاهلصا ) زرد وبل بس> تامدقم دصتتو یوفطصم  

 Sle قاورو ماک دهش abl یامر NAT یناج قاذم بوتوط محو ززعم هرزوا | "

 ذاا ا <( یترامارک او زازعا تودنا ماعم هردس هلیس قیاچ هرات ۹

 یو یعرم هلت شو فطا لاک رردمانالادیسس ٌهئرو هکمارک ءالکو * هیلیا | "
 هل اک رب یرادیطا سافناو فا مش goss IL نوت عرش ءارحاو (See بوتوط

 تاغب ندکشا هدير ن رارطاخ هههاضتقم ( degen ءالعلا مول ) بولي

 Jel ماوایف هداشکن اوا heals هفطو ههم هفناطو *مدنا رز ۲
 4 تویلبا هظحالم یشاک Fo ن رلبناج bly و bles هلوا بات Gales رتو ۱

Dil |نس هيف ىع مور  Creal Apdoز ندرلنآ هنو * منم ندرهنسک نائلوا  cob 
 x هدیا تاعر ها هطسوتم ت | وز سوک زاوج علا هر , قحات هجرت ۱

 تنایص ندراکزور بيساو تسارحو Bar ندنادحاو ala gles عادزو |
 \am yah هلبا مالک الام ماعشاو مان تقد نیغ رادتناما ضورالا gall دادو بودا

 !Bee تامدقم بویاوا Je نددابع هیفرتو دالب ne امویف ام وب بوروتک ||



` 

. 
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 Wom غاب* و ورم یادم قا ay wg! si ali الخ راد تدامس متم |

 كن هتسعح تایاوب ,wy are de elu نولو | فعاضتمو دد |

 هک ناز( یا )هیللاناسل تسد هدناهج cles عیابطرا تشک نسیناعم بوح ۱

 دنحدش هتسشک امرهم زاوج * دننشدارب هویم ناک دننآ سد * دنتشاک ناکششپ

 هروهظ at رد guy pdr هدناو« يايحاو * زن م راکیام ناسک رهب ز * رج
 یه {dg 9 هللضرالانانومو هلی هد ضرالان > ا اوه ی>انم) بوروتک

Jتملاط هژءا ول دم ) قم م  Ave OLSعار رو  Hing yتویلبا  earادار  Je ok 

 تاقواو * atl Ja نسیلاع مش هنسهر دل تاداشو نش بویر د ودرب لطعمو
 هلا مان لکوت هدمرعو نیکعو سو ترح dy dat joa ءادا یتاعاس هنر

wy Nas ۱هدکنح  oud, alkنولوط درد ی رلدروص تعالم  Ge 

 | هلوسرا ام و هللا <a 9! اصااخ als مزال هک یسغنقره هرک صدد هعوبطم "هرواشمو
 ۱ بوسشلاچ بشو زور O98 pM armory مالسا نرد تربغ بوبا توف تصرف |

 هندهاحم نوععم (قویسا لالط (!ox at بوروک اور نه وعدو لیطعت

ol. |بوریدتا  ( نیسالو CN ) اودهاحو ) بویجاق ندنلناضف ral 

 : L235 gi whe ادو ند ؟۵لی تو و wt طع نسافیدسا 3 <ga ( هداهح

gel, ۱ندعاتع لامو هیمروک اور  wtحارجا ی یعرش  unlهرکصت  

 مسفنو ما زون POEM بسح هراوسو vale Galati na تازغنیروصق |
 هدداهحنا دیم عن هلند هم رفکو + هيلدا ایا نسیع رس E كن رب ره ب ویلبا

 واوا لماع هرزوا نی رش ثیدح ( هبلسس هلف الت لتفنم ) db رهزرابم تالآ

 هدایز ندسعمط هجویب بويا زس هجا ید هحریدقت یییدلوا ند هعتما سیاف |
Ae |لصاو هنس نوح بواوا باتحتو 5  ablلاوماو نازخو *  lien 

 هار بور دتا طب هصاخ لالا تیب هلازفد هسرولوا ولکدهن ماجرفدب ءادعاو |
 تئطاس !penn قبال ند هعونسم هاو هموعتم رهاوج نویمردوق amy و ۱

 ۱ هی ساو عوردو * هیلبا هناور هپ اهنطاسنانج هارب هبوغ رع یراوجو نال یتالوا
 | هرایزاغناراو هفیظوالب هدنجاحتقو نسدریغ بوتوط هقشب Oy AA ندشماسقا |

yy |فقوفص  leyب٢ رع  ablجاتحا هک دیاشو *  aim۱ هدونتس تادوبد  

 da,lesatl.g Gree هحالاو یور یاسدو <a = وب ea نایردنوک هکنافص ى

Fle ۱و  aad,هلادنچ _دنوس رزم یودبرپو & وانونلا  ins۱ هلقاجو تخر  

 | یکیاوناوتسکرب ۳ دوخ و نشوجو dom Malad he ندهبدع مهرد كيف زو و ۱
 ee یو او سن سم ی ee n e ےس ےس س دا

e 



 ا سس

KE o حس 

 he جواو زعس a3 زویشب bs De ody is Jaan gle Jaan sle هلنقوا رمشلاناک هضبق كب
 *یدناوا لاسرا ردنوک by رم هلبانانسیکو هودراطق کیاورحخ و ل هصضق

 هدو دلوا مزال بودناذخ اف د بجومرپ ندهردقدب زشواج نابلب هجارفنایعالا؛دج
 ashy مسرو نس هلبق حوتفمیداهج لیبس !Ost غب رد ندلاآ ترصنتارغ

iyدددهو راذ هئاور تاداعوعیلرب وق مسرو هساو رش عو هصاخ ناقاشوهفن  

 تافرشمو زورون شکشبب وزوب وزابیهاوخ هعمطو ییارفطو هضواعمو سد ونزفد
 لام الا یضقمو لالا غراف یکناشبداعسناش IE ند هلاکو لم *یمالسو هنایلاس

ohبویمروکربا هنس یلکو ینرج هدنابلوا هکر طاخ  Lelaهلا بلق روض>  
 Shy رضاحو یدسیأت ally تازحعو cell نوع هننلتحا ر وغوا
 هظح الم راداتقو ad jb کودک ,a ماعد رخ معب یترلتمش نطاب و رهاظ كراترا

Soll ( مکبر اوعدا be poiةيفخو  ) هکندرکو شود نتابیط تاک Sle 
 SIS (رصنلا مو یلوملا عن ) راک ذت Gory ( لیکولا عنو هللایسح ) بولاص

 مه ناب ,هلاوماو coun نینمولانم یزشاهللانا )بویلوا gk ندقاق رازکت

 ,JAY ةراونلا| ن اقح ade ادعو نولتس و نولتعیف ail Jom نولت اس ئا

 (نوزافلا یه كئلواو ) مارلا لصحو دنمدوس هليح ر كس allan ( نآرقلاو
 هلیج اسم Keller ali مود ماود من بواوا ماک داشو قوم هليةيفوت

 Sigh SL, FD abe هل وش راهرتتسوک old هندمزال تامدخ بوروتک هروهظ
 نیدلاءالع ناطاس (لصف) هینوق ماقع هاج“ ونيئامو نام نس مرکلا لاوشرهش

 هرابعب هکردوب یتروص كياوج یکیدردنوک ناخ نامع aly sop یکیدردنوک
 یرابلا کلا هللا هاما یراک دنوادخ ترضح ينس دس ( باوج ) یدناوا لقت

 شواج نابلب هجارق نایعالاو BEY ةودق * هکر دوب یعدق "هدنب ضرع هات

 ناخ لبط و لع رهم زارط حص عوط ھت رلود رایسااج وب هل رللوق هردق د ز

 هدا ز ندکب ج وا و تاسوزاس و ?abate aie رنو هناهاش .als ۾ ےشنع

 هلا 790 ح ورشو لصقم هر دعن ےھرد كىن ر زوو هراح هح ندوعوتم يسا |

 دطخ یرهش Fol ید هدراکنرز روبطا بجوتسم روه شد روش و بواب ردنوک | )
teهنسحاوت و  poبورس  ALL955 هرزوا قلوا رب قاقاس رب  Jatدیلقو  
 Sa! Sram یلاعت و هاه“ وح * شاروب زاتعو ژارفارس نارقالا Ge تورو

ole,ارعما  ines3 لاز 9  laییانجا روص و  errهرجا مالسا نیطالس  

ee 

dae ۱هد اد بولیف  weقراقم ی راثداعس هب دنا هرزوا ابا یازرا زرا عیفر ¢  



pe .وهم بر Be 

 كن Jocks صلاخ یکم زپ a8! Gal روج7# و رود مابقلا موپ ىلا ندمانا
 زو هیمروکن یلکسکا لرمهاشداب ولتلود لوا پواوا لوذبم هدنراف رش هار یغنلراو

deo *ٌنیلس رلا ديس  wbو * نیلاعلا  datنالوا هدرابد 9 لوصولا  of 

cline Joieهلبلق  Gladلاک بویلیوط یزمکلکب و بودا لابقتسا هنوبامه  
 داهشالا سور de داوم نالوا ح و pe oth رج las نامرف هلا تعاطا

 نمشافتاهب یهاشداب تاود ماود بو رمسوک دایةا بود هصاطو lace هدقدنوقوا |

 مامنا ah كناجردلا عفر تارغو * یداکح ر کنابلک نوئلیف ,je رايد هللا

 هنسحاو قسزا .Aa ولو ها هباتعب ںونلیف che  ند هحل ساو هدا نالت ؛روب

Mods ge oy | pce.50 هکمراموا * یدنلیق  , all> LALA obهلط  

 ؛یداهادخ بببح SAMs امهر قح نوع بولوا رب رط قیفر leo ريخ
 تش رط كمارک ب اجت او ?Oe ایلوا تمهو نب رق ايلا حاورا بولوا اده قی رط

Leeراغش  Sled,یرهببط  vorbis,هلوابولغمو بوکنماردپ ءادعا بولوا  * 

 یک نکل ol روش روک مدقا a> an le ۳۹ dw gy هحرک | یلاعت هللا ةبانعر

 باب را نالوا هد نمر وضح ندلجا یراقدلو | عام یرافک زا هنطبض رهش
ishرلزامسم  cllن رع دقت  Jat!نیکمروک  lay) Kady! Soleنم الا رصالا  

 یزاغ بلا دوغروط ن الیردنوک هلب رالوق شواح دوب نم SMe یاب ی و
yan’ asi Oat Jat aرابخا رگ روت  a.a>راوطاو  adh ade 

 لاوحا رد لصف) ya مهاشداب olen نامرف هرکصندنرب رم بولوا فقاو
 هرصاحتو هلا كنج هطساواابو تاذلابالوا ails) ناخ نامع تاحونفو تاو
 هعاقو هطوف دملق * ردوب یسماسا رادعلق نانلوا حف هلق رطراسو هلباملصو هللا

 جوفهعلفو لتسک هعلقو هتک علقو مع ممهعلقوراص>ورپ وک علقو لوک هنناٌههلقو :

Capea sl ane , a. ie i و 3 ۷ عفو Kal ةعلفو و AN 

 ها By tts وی ی ادءلقور as هڪ ید و * ی ا

 یییا هجوق هی>انو یزابقآ هيحانو نیکتن هرق هعلقو یزغآ ینوص علقو شبچمرف
 یترطوم هعلفو هتسارک دملقو یراص> قجومق علقو لک ٌهملقو اب رکو ق علقو

sald,سونروا  Baldyیردناق دعاقو هسور رهش  Baldyنعرا هعلفو دانا قالب  
 هدنرلفلارا ارنوب Joals زاهعاو هوا gh, A529 لس رح هرگ ٌدعلقو Jy هعلقو و يدازاپ |

Ce) 

LT ست شست سس a are n u aa ae ae aa 

e i —ا  

> 71 ۳۷:27 ۳ 



ox AV 2م( 

 هدنصوصخ 2 تیئیکو یعق APO yw كرازوشا LY * jail | مغ |ا
 كنج هلی رافک انایحا یزان لرفطرا * هکردوب !lec كنالوا هد هفرفته ضیراوت |
 دین هلبا یلغبض تبالوو یخ هعلف نکل بودیا OT هرارب نالوا نیقب هثفارطاو |

 7۳ SE Gale TFو 5 ALAS بوراو هغالشفو قالبا ناخ SHEP JE gl هرکضندننانو LT بویلوا
ES 

 فر یراناپس یروکت لوک amt نوا هدنراوج 1
E PE KEI po۱ ناسکسزوتلا  

 ضب و یشهداز ردارپ DE ناق ںوشاو ص SF هللا روک درؤکت روپ نم ہدترد

 روصنم هللا ق وح فقط نکیازآ رلنالس» هدعب بواوا دیه-ث cued نک رکتسع |

 E تراغن رنا لسه gy راثالو بولوا رو ساعو Spite یراهعنو روهةم راذکو |
 || لوآ هنا هلروال درفن زویجوا یزاغناخ ناع# هد هروب نم هنس # asl تدوع |
iیراسح هود هدنسهیحار  , oss as,یرافک بودا  Seleلاخاق نیهلوا  : 

 داش Likes نودا ق ةارحاو مده یزاصحو La یرلیفاب و لتق ی رای اینهایسو 4 |

 1 یژروکن راض>و لو هنا (ddl ناسکش زوشلا هنس LOT ممتقعو مرخو

 یردار نوشاوض Se edb tlesb ee ناخ ناعع wget | عجرطسع

 | راضح ody ew | كرافک SS بولوا age كب زدنوک دوخاب t“ واس

 || ناسک زوتلا هثس * رلردخاف ad را هعلد یرابقاب ںوابرق یردار كنب روکت
 یژاغ ناخ Slee هرزوا هحو یدک هدوراز و یزادعم قرو ترد ۳ هدزرگس

 هتتنواعم ید ندلاءالع ناطلس بودنک art? beer هرق یرلکد د یوا ناطاس

 باده gant) ینروکت بودا & یهعاق ناخ ناسعع هدکدتک هدست نواک

 3, coli هرادنو ,jb قا اکو یجدوا بوردو هن دلاءالع ناطلس هلا

 دابا فب رش tele ناخ ناععهدعب * یدردنوک كنج تال 1 دحب و تعلو /

Saalودنک  “aie ale> acelهیعف نوسروط نالوانامز عم اد تا  

 ناسکسزوبتاا هنس * یدتا هک رازاب ےظعو ?roe یرهش ناخ نام بویقوا
ded 22) gabهعاقو یراص> دنوب  AGه:س * یدئلوا حف یوانا علقو  

 هن :Jarl Laide یلفارط یوفروس كن وک ینرط وم ناخ Glee هدرب ناسدط

 ناسفط هنس * asl تدوع لر ارش کم shy rely ا بودیا نيقآ

 هلیسهناهب ج وز GP كن روکن راص>را یروکن كيب هدزکس دوخا هدیکیا
 لوف هکع الف دهرولک نودنا توعد هنوک ودییاخ ناعع بودا تعجب

 كج ب یرابابسا هلبارداهب رفن GA هدننروص تروع نیغاوا هبنتم یخدوب بودیا |
SEV BS تبوردنوک: cna وا .دانعم arn gd "نیاز اک aS DLs ate alle 



o A Ho 

| pb). ya ئر < ئز ەر aK» as ا بو NAF و د هلال تروع Jj Awe 

Jeنیفلوب  GASی هعلقو لق  haeف> ورد دتا 
 نام نیکمردلوک ربخ 4 دی

 (ji) * هعنصو هلیح یدشا ,راثک .ars برطا slate, (ot) ناخ

deal do |بودیک ندنر نوکود هلا ییباوت  Sy FSیدحاق  gheeهدرا ن  

 نوعیح زالوا هدوصوب os هسا Sb; me تولوا شاوص هد Baca : بوشد

 بوزاو هراصح abl رافلا هد«! بوربف یتروکن IF اصوصخ بورق یرافک
 ییاسنولاجر نالک هننیعج bl یزاهج GF قج هلوا سورعو ینروکت هلذغلا یلع
 ینواص- لوک دنا al وا ب ودنا طبض نتهملقوربسا هلبا یمابل ی وکو د

 بودبا طبضو EP بوراو یسودننک ثاذلاب یسنریا بوردنوک كولب رپ هبءرمهاج
nSزود ماعا هدزوفط ناسعط زوتلا هنس * یدتا ماع لتق یعباوتو یت  

 نالوا یهاشداپ EG دلا ءالع ناطلس نالوا یهاشداپ هنوق هدنلناوا كنسهئس

 acs هنامرق تنالو بودبار سا بولک رانا E اهاس ندنورط ریکنح دالوا

 بولوا هثمأن هاش داب بوکج یوب هقسشب نالواکب تیالوو هبصقره بو شود
 بواک ale نام رکسع ?ae ندفارطا نیفلوا مالاو تن مالسا لها لاوحا
 هاشدابهدخم راتلوا هلا Mac قافتا هدقدلوا هایسو bles هاش و ذالم یب اتداعسباب
 * یس اک هيلا یت یلعلا ها * امیاصاامذا cm ball یعس plas) )راشعد یدلوا

 gear yh Fit pool Low هکبناخروا یلغواناخ ناعع هدر زوبدپ هنس

 هبارغبوری و نغاحمس راص> ءرق هدعب !yt حاکن یترق اثتسمو انسح كن روک
 زدنوک یردارب ودنک یرهشیکسا * یدتا مالسا رکسعرس نوهغاوا داستعم
 لوک هشا هبلا نسح یراصحرا هبلا (ages یتراصح دلوبو ییکوا نا هلا

 NEP coll ناق نس هدلاو كم لب ااشاب نر Nee لغو  بورب و ق اج“ هبلا دوغروط
blكلب نوبوق  yasبور و هش  aol abyیدتا نیبعت فقو  × 

 هلا زاد وارد a و راهاج و Jase بودا .هاکنخت ینآ Gee F ینودنک

esنوتوقرهشیکب یفسا  bleكندبصف ینددروتوا  SNرپشیسا  
 Sy وک یرلک دمهدی احد ٺوراو رک هن ol Kell هدهرول pee *یدلوا

 نیکیادانع بلا راد ود یسجعكنودنک هدل وب بوراو ناخناع .dad وب هزراص»>

 بودناهرصاحت نوک as ییعلقهدعب * call لاله بوت آ قوااک | ناخ ناعع

 هدک دا هج وت هه os فعلق هدعب بونلوا حد لاج ایف نیکعد اغ هدقدلاقزجام
 | Oday هنس # یدتنا lol هدنرب بور دیک Sale نيغ وا عبطم بوواک یک اج



Berجم برو  

 هلقرب هلاوح هنتسوا كنهعاق نیفمالوا هراح ?a هرمصاحما دعب بو راو هقیئژا |

 ماقیبضت بویمرافحهمثط یرهش رافک بویف رداهب رفن قرق هنجما بو رب دی
wigكتفارطا 5-5!  Jasیدتک هنهاکتح هدعن بورد شل وارا هرکسعن * 

 ند هرصاح هن روکت لویناتسا یروکن قینزا هدد نولاب هدیدب زویدب هئسه
 قالب ندان رد !ya عج رکسع نوجما تنواعم یخدلوا بوردنوک همانداکش

 یک | بوصاب abl aah بوراو بودیشیا ناجرا دبع یزاخ بوردنوک هبموا
 هلو اتسا ورک تو a یک یراق بولوا قرع ید یڑکا Wels بورق
 anges Liles HK هتکو لتسکو سول رداو هسورب هدهروب نم dot رایدتک

 بوشاوص مکح بوراو وشراق سد ناخ ناتع بوکچرکسع plas بودا قافتا
 هنن روکت طاب ولوا یروکت هتک بونلوا لتق یروکن لتسک بوجاق بونص رافک

gineدنسهءلق ودنک نیکمر و ینروکت هتک ندنفوخ هدقدراو هدنا هاش داب  
 كب یدغوط یآ یسداز ral jb یسع كهاشداب هدکنج وب * یدتلهراب وشراق

 Jog لتسک علف هدهروب نه Be * ردشلوا هاکترابز یرا مالاح بولوا دیه
 یاخروا یلغوآ هاشداب هدحوا نوا هنس * یدنلوا حت راصح چ 92 ald هرکص
 ہرد MS هسوک نالک هناعا هل راتخا ودنک الاع بواوا یرزکت ایق اق و
 ندعوا كنح ںودیک aE ودنک هژلیساحر pur بول وق هر ه ظواح هدراصح

sglو كنب راصح  Silقارداح و  ayهل ردت یراروکت كنب رهصلق  
 یروکت هدقدلراو هراصح قآ هدعب بودا میلست نب Jandy تعاطا بولک

 هدقدلراو هنس هیحان هویکن ونال یراصح ںوجاق gine نوشآوص رادقهرپ

 ههاشداب یربخ كثب راکدلبا هنج بولوا عجج هدرب رب بوب وق یلاخ رارفاک نس هعلق

 بوتوطیروکت بورق GAT هدکنج بوراو هن زرزوا SENG قوا مولعم
AL |نی  Uo dLو یراکب روکت ٌهعلق هدمویک ةیحات  aldو هدکوا  ast “sald 

 هعاقوشانب وا هعلقهدهروب نم ate و * یدنلوا در هلق هه خد و یراص>

dowهدیدب نواب هدنردنوا هنس * یدنلوا محذ نلوک نایع و  lolهسورپ  
acct?هدنفرط عاط هلقر هدنفرط هجولبق هلقر نیفلوا بعص یسهءلقنکل بوراو  

 رادعم yy gos Js a رب S98 قآ یسهدازردارب هاسشد اب any بولنا

 مدآ هرشط ندهءاف بوئلوا طض 6 Ja رف كاسارعک هسورپ og وق هللا رگسع
amبودیا رادرمس هيارغ یناخروا هدازهش هاشداب هدد نوا هنس * راتدلوا رم  

 | قوص علف و هرق شبچ هعاق abl فیطاورپ lo pal و فیثتع برو برج |
aا سس و ( 
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oeو ےس ےب  

selقآ یحانونیکنهرق | هعلف و  ertمتن یاب کو ف علف 3 هیوفتال وو  

 iat? lcm | كرلا نيغملا ب ۱ روکو ق یاب رک و Am 99 ا hl هح ۷ یتا

 هت سارک علقو یراصح ق>وبف هعلق و SAS ald هدزکس نوا هنس * یدلوا |
 جد oy anls هدحوا ge هنس * یدئلا هلا ناما oan كنحو سهام ۱
 igre IS ح ندنراض رم ,Cl هاشداب هدا whos (2 Su هنس * یدنلوا |

oe Bosly an, سوردا ادتا نیکم nee an? Aw gy lps! هدارهس ۱ 

 ,ool هلا 1 توشود هن درا نیفجاق هغاط ی روکت Gall lees حد

 بولتوطیناوت بولو لاله بوشودندرب كسک وب رب زوکت بوب رو هغاط بواوا

onesربنوا ررفاک بوراو هبهسورپ هدعب بوعب ی راص> لوا  Kel Je:لیپ  
Hoe pole |عاوناو الغو طف  adhنونلاكی زوتوا یسودنکر وکتنیغلوا التم  

 هلویناتساهلبا یلام !slates gab یبباوت بودنا clad ییهعاق هلناماو do بوریو |
 قالب ویردناق als‘ هدتلا یرگیدنس *یدتا طض هدازهش نس ەن رح تودیک

 لس مم هر ینو شا بوناوا حد لس رم هرف هعاقو یو هعلقو یرازاب یتعرا ةعلقو دانآ

 DF هاشداب هدهروب نم Bam یدلوا oor هلسیعما كلا KEN محف رداهب مان

 ant توشالغا نوشروک ay Jo بولک ند dug y هدارهش نیفاوا هتسج |[

 929 راک تبقاع ( من ) Kart LA ast gee تابا ویسشا اک | هاسشداب

we 29.04 * ea٭ هسا هناوحو  Siwلو شوک مردا تدصو  * Beene 

 لدع لیق هدمور تکلع * داهتجا gal هرجا داهج ہار * لق شومارف ||
 ها لامو رکسسع * ماظن تعد رش ما هلو هک ات ole الع تیامر abl * دادو |

 * سبو یهاش why ردعرش * !obi رود لها فد رش ع رش * abl رورغ |

 دم كص وم ¥ کی دصدمو> gal ند pes # سوه دعا هسا فلا هعرش -

ana’ :ردکرک  all, # Kuيکماعلا  ale,روک هدبا مات یب صا ا * روک هدبا  * 

 شلاح alley ظفح *ردهناسفااک ایمسا تنطلس * رد ,aS هلناسحا هک هاش |

 * abs ندلوا gal تنصو هلل وب * بر فطلاکسهلوا قیفرهک ات * بشوزور ||

sax! :هیلنا نیشن تک ید دنا # هيلا رد هناوضر یا قح * هارمرعهن روشک اه  

 Big خمیاشمو الع ربهاشم راک نالوا هدمو ر راد هدننامزناخ ناف ( لصف ) |[

 GA هدلصا cal لماکدهازو لعاعو ماع یاب هدا حش Mel =? ) \( ید :

 ندروماواده هاردش ره نولک مور هرکصتدکد تا | مولع لیصح هدماش بواوا |

 ,lp slur هب واز * نيغ وا رادلام اه دشلوا las ادنعفو ,sted Shee) هداب دا



yay Boجک  

  cles iam Gohردشلوا/یسدلاو كناخروا ناطاس بولا نشهع رک كلوب ناخ *
 زود  ol Zhشاد یرک زو  oیدتا اف  (vy)هيف نوسروط

 یتامرقلا  heal 3 eeیاهدانیکعا هہعرمش مولع لینک " رد دامادو یدرک اش كن
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 ۷۹۰ aS شنافو ۷۱٩ هنسیف شا دالو یزاغ یاڈاپ (ole Cy رولک
 آآ فک یتوم یدلبا تافو لوایآ ییا ندودنک بولوا یلغوا كوي كهاشداپ
 | یرارم یدناتافو نکیا كجوک مساق ناطلس (۳ ) رواک هدیغاشا یتاکمو
 هک ردن وتاخ رفوابن یرهدلاو Leb ole هللا ناخدا رح ناروب نم ردهدهسورپ

eleهکردب زق كن , روکت راصدراب ندا رو ره قباکح  IAبولیر و هنب روکت  || 

 هناغوا بولا بوصاب یزاغ ناعع ناطلس عاعجالالبق نکیا شلوا نوا
 نیفعا یروکرب هغامرپا ?UY gloat |S هسورب نوتاخ وبشا یدشعا حاکن ۱
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 ندلا ءالع :ai) ردیاب یر وک هدا قس امر ار ETI هد هو ۱

 نراقم هب یاب هدا جش نالوا ی دوم تولوا یردارپماوبال كهاتشاب هک اشاب |

 ردشلوارشتسو ریصفو رب زو هلبا یماربا كهاشداپ هدعب بولواایند كرات نیفلوا |
Ls pio thos’) |مالک ناولا تبع نڪا و کس  fue ue"او  ols!فا وط  Ub LL ULسو  

a, ۱راوتلا جا ( ی  oFكلصفت نالوا  Jeetیکن دب فسا 4 دوو  

 هاکتخ یا بولک هب هسور تولود !une us او دیمکنزا یزاع ناخروا هدر

 كلا نیسلما Ub surles *رادراک تواک هود ندلا ءالع یر hy اکیا

 (الوا) ا داما حف جوا ندننطاس تامهم هداجنربخ هاشدای هلینیقلت
 توق هتنطاس الاح : دیت هنن pio هکس ندازغ oS Ole نا ام یردب

 عضو هناحت رم هدزوعط یمرکیزوس د نیکلک تحارونما ند هغدغدو تکو شو |

 So هئامزوا (CLV یدردتا عطقو برأض de رش مانودنک یرزو مسو |

fueهالک ه ایس ی ک یراصییک لر ؟  wd GISی  STهالک  OS 

gt! Geet |نامزالمو هایش هاس صوص# هالک قآ هدننامز ناخ د زباب مردلب  

 Ele * یدنلوا نیه US كروب لزق هن رالوق تاود ناکرا بوئلق هاکرد |

 ول Sah هدنرلشن رش نامز نارفغلاو ذجرلا هيلع ناخ az ناطاس هینبط:طسق

 هن رللوف تاود ناکرا كروب لزق ول همرص هنن و ott رجکب لروبقآ abl هعرص

 هرزوا سو هیلع هللا لی ص مرک ا لودر ترضح تاس هاش راس یوئاوا صیصخت

 ناخرواناط)سیفوکوا یرلک دیک یرثیشاب Soho = Sih اما*یدار وج IS دنباد

 ودنک Gat هنرلزربضح راکنخالنم هک pastel یزاغ یاشاپ نایلس لغوا

 هلا یزودرز gt بواوا عاش هدننامز یزاغ oe دا رھ ناطے س توک
Ja! Aeواو ا ءاج  jarsرفس  naryراب داوا رمک يتدراهاشداب 03(  dug Mel!هد  

 YSIS هدنعضو قراص 34 9( ati gl ییطم جات od Ja رب هبناعع نیطالس
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 رفن كيب Sy هدلس ,ab نوجا كنا tear SI, King تمدح خ ندندالوا

 acl Rei abet Ugh ردنوک ناود مادسخ ضعب هکمرش وبد نالسضوا

 نیعالم "هرفک ی ونا مترو نیاسریٹکن (dot gy بولب ریدتا تنسس بواب رونک
 بونوف نوناق قوا هدایز هروک هن رلتیلباق ند هار, یرهفیظو Stig نولو
 نیم ندرافکه کر دبب رق هلی زویچوا وربندنامز لوا رایدوقدآ gn ga هرلنوپ
 SAL رونک هناعا نو وارسا lack ندرانوب ugh روتک هناعا هنسک كس زویحوا

doneدوخ  cllلج هها  TMSنیطالس نیفلوا  Maletریاس  

 %5 رد یوقا Seda gong هئکو دبا ایلع یراتلیضف هجا رع Yolo لولم
 هدنرلکدنود ندرفس Sealy و عرا مو یضارا Gr هفیظو هزاناب هرکصندنئا دحا
 4 ندک ارئادالوا هلا هجوول راهلوا یر ندغیلاکنو ندهیفرع موسر - !wg تعارز

 si كرانوپ بولت رب و رازب ضوص ید oll نیوشا هرقس ولت Tee as اطر
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 Alew!s!L و oll هثطاسلا دعرالوا eile) ناخرواناطاس تاجوتوو ت اورد

 sald y“ هر دنامص علق * ردوب یسمایسا را هعلق یکیدلبا حت هل رط عاونا

 علقو 5( ةسعلقو هکره عفو دیک نزا ali y یراصح نویق aly سویا
 دنمردا ةعلفو كيلك ةبلقو ىردوم هعلقو ك شوک ۵ acid, oaks یشارط

 ٌهعلفو ردراو یعالف ’aa هک یسارق تالوو هلزوط هطرق هعاقو OPE هءلقو ||

paniesدعلقو رک یاب ةعلقو طاب ولوا ةعقو جاا ةهلقو  afةعلقو  
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 علقو كلکوکد gh ٌهعلفو هوابشادا ةعلقو cam هعلقو هدنساش bless عالق
 sal? chet“ هعلقو یساوا هجا تبالوو لوب یخ anldg‘ كح هرف ةعلقو روکود
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gleجد رهعلق نالوا ندندودح كنيلوب مخو كنيلروج و  (LU)وبشا  
 هدتلا یرکب زوید ate * هک ردوب یصوصخ GAP تیفیکو مت نامز كراهعاق

Laker |عالق ضمب  eندنا  Flحف نس هعلق ردناصءدنلنا هچجوقتالو رادرمس  

 ىلع هدنراقدقیج هنفد ینا بولوا درم یلغوا كن روکت هعلق نکیا .دنکرادت

 سودباو یروکت لوبناتسا بوئلواریسا روکن بولغاط رافک بوصاپ هلفغلا |
 یرساروکت بوجاق بونص رافک هدکنج بوردنوکر کسع دص لخت ینا یروکن ۱
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Geلیصت نولوا قشاع ولدرد ون مکیدروک هددضقاو نوروک ناجرلادبع  
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 هلج بوحآ 92 بودبا لتق نب رایو بق aed ah راشادلوب ناجراادنج یزاغ

 بوربق ن رارأس و یروکت نیفلوا هدوف وا هناتسه JIT بوک هرهش رانا ب
dalین  late,ںودیا  GPهو  SAMs nolههاشداب  Sach!یزق لوا هدن  

 pig هکیدلوا یرالغوار وادآ ناجرلادبعهرق بودباحاکن dle sla یزاغ
 نیرلقحالغوانالواهددهمیولوا كانفوخ ندنمانكن | یرافک لوبناتسا بوبوق

 كن [بوراو هن دیمگنزاتاذلاب هاشداب هدهروب نم Bo * یدزردوقرّوف هلکنا

 هدکنج ءاشا بوردنوک رکسع كولب رب هب همصاخ ینراصج 53 هدنراونج
 JAB هدک د-شود هغاشا ندذعلق یسودنک نوتقوط قوا هنسهننبش كروکن

 هعلق نیکلردنوک ههاشداپ بولیسک th كروکن بورب و بوخا هللاما بوقروق
 ةدکدروک یتشاپ كن ردارپ نوناخ نالوا یروکت دیمکتزا بودا رادرپ هدنکوا
 یسهماق سودا هدعب یدنک هلوبناتسا og a یک هلتزاجا بور و abl یپدعلق

 بولپ رب ورا هرایهاسسیارطا بوئلوا مشکی gu هدهظفاحتوربمعت دمگنزاو بی رضت
 كنآ نیکلرب و هرداهب مان لس ر هرف یرانک ارد نوا هظفاحم ندنرایک رافک
 لوپناتسا موم قینزا هاشداپ هدرب زوتوا هنس * یدلوا روهشم abl یمسا

 بورق نیک .وصاب بوراو EL ناول هدارهش یرکسع یکیدردنوک كنب روکت
 | ندکلک Be اصوص#خ nh ندعدق قا لها رایدروتک ریسا ین یک
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Ne یک هتشرات 1 رلیدتا ظسح راب زاغ نيغاوارلباتوم را شدا یرالج oT gle 
 بو وب لک  vasجد كب ابوراوه ینردوم هد  oyالو  gar! endهل ولسا وب

 الو هت جد  aeوتراغ نيةماَخلا هر اربج نودا حد  ۳ loseزاب زاغ وند

 هدازهش هدنرلق دل اروم  a: na dst! Ngهدرلتالووب  josز هعر نم یراب وک

 هاشداب هدنردزوتوا هنس * یدتا اعدو ظح هدکد نشبا هاشداب بودا كيلع
  SAS alsدارم نهد  Gabelهثسک زویشب هرواشلا دعب  ablتوردنوکرادرسرپ

 تودنا طب نوصب یرهکرت نالوا هدنرا هعر مو ہرمصاح لد رپ ین هلق بوراو
Sle راف aS نواشاوص aul, abl opal نوراو ینو دن کن aldol هدراهب لوا 

 نیفلوا  gael dillدیمردا هدشب زوتوا هنس * رایداوا را زکجارخ بور و
ol? تالو هدد jog! Aw یدئلوا حد یردعاق هژزوط ab رهو dfs, 

 یک اح  WEنیغلوا تسود هللاځع لابولوا ندنلسن هیقومش نیطالس هک كب
 و نهر اغوا مان نوسروط  Gayهاشداپ  Foیدردا تاعر یکی لغوا ینا

 تاو  sglتبالو نیغاوا ملاظ بوک یلغوا و دن ر  glهتوعد یهاشداپ

 کمردنوک اب ادهو یجایا  Onوب ترد سع  ugg? olرز هعلق مان سولناو

 رافک  gailولواو جلا و یتسامرک هدءهب بوئلوا حد  bbو  jarsزهملف

 درب یراروکت  oyءذقدراو 4 یرسک ی لاب هاشداب بولوا رازکجارخو عیطم بولک
  UNEیلغوا , ahبوحاق هنن راصح  DUEیرب زو  Fb seدلرهش نایعا

 بوراو هبهعرب هللا قافئا بوشلوب هللا اباده ههاشداپ  polنوسروط هلهاشداب
Filey هطاصم abl یردارب بوراو هنن رانکر اصح هلی نارق تبال و نایعا كب 

 هعاعم ! © gfوس  ebبوت آ قوا نویلناش ندوراتو رژآرب ردارب هدنددص

 قلخ عالق راسو یراصح راکی و دنمزانا سانم «دقدلوا دیه-ش ن وسروط
 رابدلوا عبات ههاشداپ بو زونکن  رلحاتفم ی رهعلق *  ONEراحان ید یلغوا

 ند هعاق  sirنولیردنوک هی دسوزب هدکد تاجر وفع هلعرمضتو املا ههاشداپ

uy عیج ه اےھج هاشداب * یدشا ت oles ندنوعاط هدنآ هرکصتدلس یکیا 
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 | a chal .دازهش ییکلرکسع رس یرکسع هلجج كنودنکو ینکلکی 5 5
 لضافیزاغو Fl یجاح نالوا aE تلود ناکرا نب زوماربدت كن | بور و

 یب یسارف تیالو هایسو نایعاو ناکرا بود ضب وفت هکب سونرواو كب هجاو
 روهظ قنایش كن روکن طابولوا نکرولک ه هسورب بودا اعنا هرزوا دق بولسا

OSEبودیک هیارغهاشداپهدزکسزوتوا هنس * ىدا مط همالساراد ینراددولتف  
 din glia cS احهد هله و ل وا بوراو هعالف yom یدو یلبادو sly وخاناهداب رد با
 یعالق نالوا ع افتنا لب اقیخد هاش داب بولوارارکجارخ بودا ملست ن رههلفندنرارع

 هدزکسزونوازوییدب (یلبا مور ع ) یدنود هنماقم بودیا بی رخت نی ASL و طبط
 هدکد خادا رم كمک ach مور ندکجتدبا هلتفرعم هاشداب LOL نایلس,دازهش

chanلاصرب نیغلوازا یعرعكناب ردهدنسوشراف كنس هعاق یتچلضاف یزاغو  
 لیدرهدنمارارلغاب بوچک هی وشراق بوچآ نکلب بوریک ttl هکر ب بوزود
 هدعب بودلیوس ويد ردناسآ (soya یه Saal بورونک هبهدازهش بوئوط
 هلکنا بوسک Ail ندنرلب رد بودبا ترا رارغص ندنشالورفاک هدا ردبآ
 تیالو نابعاو هدازهشبوزود لاص .Ty یکیا بوراص SH هنب ربیرب یرلجاغا
 هب هعلق بوراو SLES بورک هثجما هصکر ب هل اهتسک ناسکس هلج وب رلب زاغنو

 بویعا لق نکل بویلغاب یراثک یهدنجما بوقیچ وراقوب ندکلهلب نم لصتم
 ند هک و ا بورد وکو شراق هلناس> | "هدعو هن رايج هک یرلیک ض؛نالوا هد هلکسا

 رفاک ضب هدر نیس هدلحوا نوک Sus رفن كب te وا هلج doa چوا

 بوراو بوش A زاغ ضعب هرات آ ناناوب هد هعلف وبشا نیکلدیشبا !gray یرایک
 هچهک رد هب هعاقمنهنولشاءا بی رق dua y هدعب * زای دلک بوقاب هشن آیرلیک

tlheبوراو هلم ىلع  GAS Sgكر هعلق یکاوشا بولا هل اهجو  aluن  

abl giles Jalینراءاعر بوروچک هننبالو یسارق  ot},هئس * رایدتنا ابا  
acaیروکت یلویلک  Kus oilهتسهعلق ںونیص هدلوا كنج بوکح  

 Fret ضفب هلبالضاف یزاغو كيهجا هبهرصاح QU وببلک هدازهش نیغچاق
 هدنرار, Soler 227 GBI ل وا كبهجا یدروتوا هدرالوب ودنک بوپ وق
 یروکن كنراسصح 99593 یدلوا یمسمویدیماواهسجا ارع لوا نیکعا رب رقت

aahىلع  dillرلسولرام هلفارظ خد هدارهش یدردبا نوتکشابرثک | .رانالسم  
 ویسسا ب وتوط ,دفدقیچ یروکن هلبامدآ چاقرپ بوتلزک هد ناب هعاق بوردنوک |
 باص لدروک روکت بورب و هلناما یراصحندنرافوخ هملقلها هدسب بودا |

 ( هن رخو )



yay Beمو  

 الثم هدک دلبا مزع هنهف ble gy اشاس هدارهش نوئلوا leg باس یسهن زخو

 یتیم لام الاح ب وک Po AIG Fs و Ky زعر ندنسافلخ راکنخ
 Pesce تاذلاب بودا Ou 7 dell J T هدعد بور دشلاوا ei. ons زاغ

okayاکا یاب  oyبودا ادب هالک ولئوتلا هد ولسا و ید  stهدارهس تا  

 هلناما یی هعلق یروکت نیفلوا هرزوا هرمصاح ندفوج هدکد لبا موش هبلوسیلک
 GIE هلاك هجا هدازهش هدعب GF هلورناتسا هلیلایع و لها یسودنک بور و

Jed Lolبوبق هدنآ بودا تبدو  JS ATازغ هدقارطا لوا لد هنن  

 ج یعد یرارهش هلاصداو هرخاعم ها Fu Bless نه Ala # یدراردبا

 یدو !Seb موع هن رارزوا ae oan رافک مالسا رکسع هدءب یدشلوا

 چ وا ینراصح كاک وکر وا نوللوا 2 Ayer رلتالو ضعب نالوا هدنغاط روکت |
 لام بودیا نيق T ارام pik هیلروچ وهب یلوتهرعحو ial دحرم یس

 ضب یدنلوا عید ردعلق نالوا هدرالګوا ب واوا موب gb هلرساو راوطو

 هدزوعط یللازوسدب یراهءلق Gy erry كحرفو روک و دو كاکوکروا هد راو

 یدیمگنزا الوا (ناخروا ناطلس تاریخرد لصف) ردروک ذه ود ردشلوا حف

éنب زاسیلک هت هدک دتا  ASMو  orبور دباب زهر بودبا هسردم  
 JABS راسبلکیخد ?ots قینزا ابنا garlands راب وک ضعب نوعفراصم
 رفاسمو تراعو یدتا سردم ی راترمضح یرهیقدواد ~ 94 هسردم رب و

gh aleرف اسم  ayماعط ن وکره  eetلوا ب ودا ط رش  GTیم اعط  

 یی رلغ ارچ كعماج بودپا حسن بورات روق هلیلا ودنک نوچما باوث دصف هاشداب

 تراعو یارسنایراک و هن اخ اتو عماج رب هد هس وړ ال اث ی adh dhl ودنک ید
glهپ هلجج وب ب وباب را هرج هنفارطا ب وديا هسردمیب اسبلک یراکدیدرتس انمو  

 — تت ج

 ردشع اب فیرشعماجو هیکنرپ هزب نع یرلکدید ایا واکیک و ی دتا ,فقو راب وک
 نالوا مالسا رکحسع رس هدر شعلا زویدب (« دازهش bog رد لصف )

 بت ودیشا یراصت ند Jal یاعوتف یکیدلیا هدئلیا مور Hel, leh هدارهش

 تحهص عاوناو تیلست هرابزاغ بودیشیا هدارهش هدنراکدتا ale pai ندن راتربغ

 af درا af ناغ وط هزافرب بوغج . راکش نوا مغ عفد ن وک رب ب ودیا
 یکی دتبا انب هدنرق ییارس هد رب الوب KEI تافو ب ؤش ود هلنآ نکرد رکس

 AIZEN دص رب هد هسو رپ اق اس یدناوا نفد هدخاب یت ales عماج |
 نوا AIS هرک صن دنتافو دزه ( رفطو هطو ح* ل !davon ast رکا تاس لصد )

(ra ) 



| 

 « us vtندییپسم ز  as Pyت وئاص هد  OPS Weرزم یوحاق بوغار 1

 أ کی دج اف بسالب نوڪ” ن کالا au هنصع) كرا وارسا یدانرو AAT نالوا

 || كنهدارهش ( هاشداب تافورد لصد ) Aol 6 93992 نیکعسلا ن رلعادثاو

 ۱ یدک ود ate g * eo نیعلاو ن نزڪ lal | ) یظن) تو دنا ct. ie دهاشداب

 | بوجاق ust نکل بوروط وُرات راحانزادکو ز و زوسرپ نيغلوا زآ هدتاغ تبسا
 | نييه ندو سو هيلع هللا للص مر ۲۱ لوسر ترمض> نکا Joys gail رافک

 ۱ هدننروصناسدا هنعدد لالصا ge 1) Sle? a esas ۸4 به رح لوصالایوُو

yan Bee 
SS ۰. = ل س 

hs ا are بولک eyo Zod. شنوا 4 EY هک J. شا 

be ans 29>زرزوا موجرلا نیهس» بودا  . Anهدنر اکدتا موه  NS 

pibs, las |هلتسا و نیعددلوا تیانع ندعحبلاح تورو ۲ نرلفدحا باش الر \  

 هدنارلیک نامه بود اریسا بو رد نس هلج بوش ود هلدراراقک هل لف توق توا

 یرارادرمس ںواوا نه هرس eke رکسعر شعت هراز by هدددروص Aik ويد ۱

 ندنفوخ +G وعهو تييه رانا IS رداهب هزار وانروصوش واتفصوش ۱

 مولع !San جور كنهدا رهش ندا تافو cK یرلکدید لوا نیکعد قدحاف

 مارهنا كنم Adal وب F226 كي شنو اندا ہر ےا BI * یدلوا

 نکا بودا ظح Gates ale ءاشداب ہدکد لک یربخ یمارهنا كراذک و یتافو |ا

 (هررحم) یدلوا Eloy یغارفاببلق هجن” وهم دابكالا ةقرح دالوالا ةتقرف |
 asa اندلاي ج ر الف * مو“: هنو اهناوالح * موم هنورعم اهنارسم |

 Ser yb كالم "هدازآ *هدارهسش )55( مومه ضغالا تلخ la * ةحار |

 ees ۸ نیما ید قیرب خرچ * ییمز یدقاب ییزح ہآ * یکشا ندعشج
 هتسحهاشداب هدعب (ju) یحآ هراکوک سکر ه یدروکر با * یهایسیدیک یهامس ۱

 هکید اوب fat بودنارانصووراتهصت ںودروتک ی دارم ناطلس ییغوا بواوا |ا
 ضرغ # هشم تدا ,a aia» ble * شان هلا نعابنا تعد رش (ےظد)

 یا ا راله * شلان هدکرود نونا ک * شلاح اکا ردوکن مان |
Sul aly nlهدناهج *  Falتبا دا میزاغ  * vlراهنزهلوارورغم هکدلم  % 

 سکرهرولوا * G pi كناند تفاع ردانف * راهنز هلوارود ندعرش قد رط |!

 Be ۰ تب ام a و امد باج & هلا م .or ی رگ هساوا واک دهن ۱

 Fo هاضداپ ءرکص یآ یکیا ندنناقو اشاپ ols هدرب ahs ازویدب س )5(
 هدوزافو ی تر ندم یدنلوا ن ردد هدزبسانم هدنراص> هسورب بودا تافو



aq HEمو  

 هکندنا رلذوب ع polis ر Ls نالوا هدننامز ناخروا ناطاس (لصف ( ردشمک

 لکم ییولع oats ہد رہےد هدع) هدنامرق 3 Gres دواد ۱ (os وز

 قلاقد بوزاب حرش یفیطا رو هضرافلا نآ میش دن هدیصدو هصوصق بودیا

 | سردم ig ادا هبهسردم یلدا هاشداب هدعنزا یدتا حرد 3923

 | ند وەر Vey all an sels ole عا ۱ط« ن يدر ا جات ۲ ردشلوا |

 | Cll هدنناوو یرسصبق دواد نیغاوا رهت تهو رهام هده ر او هعد ردشءوذوا

 | ههباقو نم یدررید هحاوخ هرف هک دوس نیدلاءالع س یدلوا سردم ه رپ
 هن ر هدتخافو ق ندلا cv بوزان راح رش فیطا 4 د نغم نام ندلوصاو

 ناخرواناطاس لیاخ هرفوا هردنح ۽ !G4 یداتسا كن راثفالن» یدلوا سردم

 هان طلا الثم oy Ks gel ee هدرارفس توراو am وا كنهجاوخ هرو

 قر هیلغانیکعا نیسیعت Sg lee CS بولا BLT ندرلنآ یرادرک اش
 چ داق كاا .اوررب رد وب نالوار Kus gob ادا هد هناعگتلود یدتالوف

 | هدمب رکسع cols هدننامز دا رع ناطلس بولوا cols هبهسورب هدعب [adj نکنا
 || Grad نسع ه یدلوارومشموید EL ندلاربخ نولوا یکب راکب و :get زو

 | بودا مولع .J ا odes یدایدر 5 ei كن رلت I par یرصیق ندلا دم

 || حرشهب هیسادنا هدیص3 هدضورعو هموظنهررب تفاطاو تعنصرپ هدضل ارفوهقق

 | rig جاش مریھاشم NF هدننامز ناخرواناطاس (لصف) یدتاتافو هدمور بوزان

Kulیدامیعوذزب رعتمارکو هبذج بحاصتبالو لهابولک ن د اا ولکیک ۱  | 

 || نیفلوارضاح هللا ناخروا ناطاس بونب هناریجرب هدنهف هسورپ بواوا a راک
 | Los dy نکا N مگ كولم ناطلس دجا هحارق ۲ یدلو \ روهشم (d.a و

wo! 1را وضومرافشه < هر اما زوم را ی هدراص> قآهدمور  

 یسوملادنا ۽ یدنا هناطتسم تامارکو هاجس تاوعد لها allele رواوب
 هکر دب و ص * ردنوقدم هد هسورب تولوا ?ale ante دسو رر یدبا هبذج لها

 دوسقانحر کو یجدوا wt alb واکیک نوراص هب هیت Liss لّرفر

 یسوم EP هدکدبد یکی هندا رخ کی درک, دوز و هل ما بودوک

 هشعبدیدتنا هبلغاکب نیفلو | ب صا ن دنر نابن ented ناویح ر د دوس كيکو ب
 ٩ ردن وف دم هدهسورب بولوا هل ?A هسورب و هذح لها یخدوب دار لابا
 نوعا ترارح عفد ?od ile ois هسورپ یدنا ater لها Foy LL ولغود

 | زرد عود هناریا هج راف یدلوا روهشم daly نوهکیدردشلوا ننارا ترغوب
 مه دهیم ا هللار ls هد هارون *



 ات تا

  Sb , yeرد ( Algolناف ال نیا نارو ناذطلسنااناخد مناط 4

 | نیمار تلعو کلم abhi آ آ * دا مناطلس ترضح یزاغ هاحا اعءاش )33( |

 * رلسشلوب راهتشا هاکید راکنخ یزاغ هلببسارغ ترک( (Ki دادو لدعاب |

 هنس شرگ تدع ۷۲۱ هنس یف هسور رد شش ولج ۷۷۷ هنسق شادالو |

Buble qo |ناضمررهشق شئافو ۳۱ هئس  yay یدلوادبهش هرکصادننحر  
onممکن  homedموسح رم هک ردب و رم رولک  calf mleهدهبت ره لجهرد  . 

 نالوا هدللا و دنک بوراو هرس هدقدلوا ماع ییءاج هجولبق یر ند هلج بواوا

 | ایقاو هدکد د Sle ول رود نیکماک to Pl نوئوق هردو بنوحوا ناغوط |

 تردق ضع هدکدد هقس یرکت Sy رکم هدنقح هعلق بعصر و یدلوا هل وا |

 ردضا مما ءاود Fine 3( رش رام الاح gale, rob abl بر ترضح |
 یتیدق م برا: abl روت * ینید هفرشو برغرشن یدتاوب ( ظا ) ردروهشم وید

 ناخ د زباب مردلب ناطاس یدالوا الوا (وا ءارماو ءارزوو دالوارد لصف) |
 Sle بولوا تاس هدرکس شقلا زود هک راددنا Shs glug ىلج ("3A و ۱

 Jap لیلخ هرف SUL نیدلاربخ ۱ یسارماو ارزو LU رواک هدیغاشا یرللاح

cole wal |الال ۲ ردشمک .دالع هدوراقو لاوحا یدلوا ر زو نکیا رکسع  

 یردب اشاب ندلارخ GI اشاپ do ۳ یدلوا یسکب راکب یلیا مور نیهاش |
 Fle "+ یکلبا Sle ه اشاپ هحوراص ۽ یدلوا یظعارب زو هن رپ هدنتافو
 ۷ زدشعا راانب رلذقو بودا EP رلتالو ’an هدنلبا مور Sj سونروا |
 ۾ رلیدنا یراکب gle ناشلا مظع ید یدرد bho كي هنا ۸ كب ولو (

 نابلب هجثوط ۰ ب + یلکت atl مور هنر نیهاش الال شاتروع هراق

le ٩۷ doll ۱۵ لبقم هراق ۱۶ شواع دجا ۱۳ یشابوص ١ 
 ۷۰ كدجا ya كيزوربف ۱۸ ler ولو ۷ ناغوطراز اب ٩٩ اشاب تکی

 هدیلوطانا ییک هدنلبا ogy 8 كرلنوب choad ۲۲ كيیسع ۷۱ كب یش
 هدشنامز dy (دا ره ناطاس a, A ) ABI Ss رادیاتو رار |

 GFN علق هدیلوطانا × Sol by رلتالوو راهغلق ناثلوا محف هل رطحاونا |
wsموزو عال  ‘Aaldg ur yas ‘uals odthlهعلفو ىل روح  ge:۱ زاغرب و  

 | علاقو هفوتعد علقو هلاصد او ه alas "جا و رد عالق لعاب و ولر وح برف رد

 ۱ ةعلفو یسکسا اب LL al هنردآ رهش دعاقو هردا طرف ردزاغرب ٌدعلقو ناکا ۱
ِ 

 | "هعلقو .eel هرخز هعلق و Pree و رادراو تیالوو نرم رک ۱



۱ 3 ۳۰۹ se 

 الت , a+ ‘saldاغ  maligنمرح  anldyلزق هل  aly jy Vil yeسوم

 یلوبهزوسهملقو یماو الف بالوو  Joy one andyراکی ةعلقو اسنلک قرفة ەلقو

 لبا موژرد یلروب ههلقو زربد راصح gras GS کز کو جنا برقرد هنولوپ

 هتنهاز وک دسعاقو شدن علقو ه رف هرق Baldy jo num علقو (ad تالو و

 یرهشكيهعلقو ولناشوطُملقو زوک یرک | ٌهعلقو وام ٌهعلقو یلوطاا تیالو رد
  دیج هعلقو a jul دعلقو جاغا هرق ,sald جاولب ةعلقو یرهش یدیس هعلقو

 | تیالوو رتسانم ald y aby a ald یلبا مور رد زوقرت ةعلقو رهشفا ذعلقو
 عالق ضبب و دوانرا تیالو هاررد عالف ضءإو بینسشا تیالوو bl یراق
 ةعاقو یوانرط هعلقو یداوارپ ةعلفو دیفوص "دعلفو كسرهو هنسوب تبالو
 ةعلقو یلونکت ةعاقو هبناذرخ ةعاقو رازه <p هعلقو هثسحرد دعاقو نم وش

glingtpضعب و هروک ذه عالف حو طیضتبفیکرد لصف) رادنآ عالق راسو  

abyشعلا زویدب هنس (ناخدا رم تنطاس نامز  ator,یلغوا ههک یکیدک  

 هرازغ all مور هاشداب هدیکیا شقلا هنس * یدلک هدوجو ناخ دن yb مردلب

 یر ANS هسناعع كلام دالب ضد نامرق لولم نالوا هدیلوطاتا هدک دنک

 هبلوطانا a هاشداب eS دادیسشاا 5 دتا قامنا So هلرافک تح هلن رار

 زود ندنراتکلع نب ob Ay روصح gone روکنایراک دید یروکنا بواک

dala Jal oolرلعباوتو راتفرک رارشا ندناقاقنا  ahنیغلوا رابتو راوب لصاو  
 abl باده رلیدنا کاخ abled بولوا فورعم هلکعد رلیخا هک یرابحاص یروکنا
 عالق می هدقارطا لوا هدعب راتدلوا لوقنودنآ chet ههاشدار ین هعلق بوعی>

zoیدنلا هلیا رج ندندب یرابحاص  * aهدلب وب  Fl ele wal plمور  
 LIST بوروط هدنآ yl Gb نسهاف ز زار , هدنرانک چ رم ره ندا

somنيا  alesتخم و  cult teهاشدان هدچوآ ش دیماه ٭  ad? 

AS ps Sp. ng ‘Cases راس ندعمدق كۈي بص ne Ss gt Sis» 

d posite Carga هدعب یدرولب ek نت ك یاب ۳ 

 راکب ییا مور كي نیهاش الال نیفالوا هداز  catsرکسع بولکید ر کنن رسو |

 لیدنتسوک تاالوو یاههعلقو ناعحا ثالوووقاعم تیالوو هزب و علقو یراص>
 علقو زاغرب Sm علقو لوبناتسما برق رد کوبا ٌدءاقو كج هرف ةعلقو |

 هارد ةعلقو هلاوق ٌعلفو رد یراصح تر وع هک هیلورام هعلفو هنکسا هءلقو

eeسس و سس  



Kr Be 
 | ۲ را ae یردارب هدربالو بوکس alow “رز Blase, ahi هاتشداپ اب بول رک هکمروک |

 هدوب ىدلا dilly هرصاسحخ یسوطت هعاق !Oy راقفو نوڪ” ورو ترا ز

 هدقدلوا روک بوئقوط قوا هننزوک كنب روکت هدنکنچ راصج بوراو هب ولروج
LY Jeolبولسک یاب كنروکن بوناوا حد لام لا نیففروس  Oneنوحما  

 بوراو هثسس bald یللسم هدعب بوعیب ply هرب gard بولپ ردنوکه رافکك ولم

als OFرخو  led Seهجارخ بو دنا.  GISهدنب رف ولروج هدعب  

 | یکیلیا یباح Gol pl هدعب رلیدع ییفعاقنیفچاق یرافک هدقدلراو هزاغرب؛هعلق
 ند_ةرط هلاصدا هکب شون رواو كعالق نالوا هدنکبا غاط نذسنفرط ءرفلم

 ءادا LAL حد یسکیا نیفلرو-ب یظبضو مجد كعالق نالوا هدنزانک ابرد
 تافو BE یاشاب cle هدارهش رادان Fl ږوب ره * راندشا هرومآم تمدخ

Jeu!اخ ییا مورو رندلیبزپ  wsهل عام هدنحا رافک بودیامالسا دالب طح  

 نوجا نونعش رانا سم یروکت هفوتعد الاح یدراشع | he as تولوا مان

 بولک تسار اکا یکیلبا یباح نزک نوجحما تزاغ هدقدقح ندا aS و

 هلناما تورو Jl (el هدک دنلبا arb هعاق بوتوظ بت توشاوص کج

aleبودی ملت  callyهعاف ید كب ۾ سونزوآ  a BESیسکبا بو دنا  

 هرواشلا دعب (هنردا £7( Lok ههاشداب هلیاسحو as: els لاوما ید

 یسکسا Ub ald یسودنک هاش داپ بولب رذنوک اشاب نیهاش الال aes هنردا
 دحل ىدا یم هلیعسا كلارهش هک هنردا یروکت هل ردااشابنیهاش یدتک نهد

nm fineبودیا  mideبوجاق بونص رافک تبقاع بوسشاوص  GTN 
 توعد هبناجوابوردنوک ههاشداپاشاب ce لاوما بوخاق هبهعلقیرابقای بولبرق
 . || درم رهن بولآنعباوتو oF یروکنهنردا دگر هدق دراو هشداپ نیکی
 | | هاشداپ هدعب !Las است هلناما aus BE هنردا بوجاق el بوش هب یک
 : زويد هیس , تا رارف هدنآ بوراو !inal رو»« مع sal 5 ندهردا هفوتعد

 : | هج ردن پودبا <E یرادراو تیالوو Gade علف كب سونروا هدجواشقلا

a!بوپابربخ راث |  diyرروط ولک د هثره رارفاسم ودا  Aut!۱ بیا عنم  
 ,Hl ole Gh نادلب نسحا ید Lal نیهاش یدتا طرش قفلوا تفایض

 هلا تباه یب Cs ع بودا ,lone حد یدالب یهد-فارطاو ییهرغز نالوا

 یا بورب و * راشد ههایسو | رعا (مطن) هانیلاع هاشداپ هدک دلک ههاشداپ
ax!1) هجو ) راشزاون s ‘ecنالک هلن هلهاتش داب ندنامرف تیالو  dk 



e vee Bee 
 ٩ تب ندتعنع لاوما هلیلخ هرو انالوم ر Sus ols 9 رق در exe لماک

 بونلوا ضرع ههاشداب هلقافتا هدکدند Sell نوڪ ردیعرش قلا سج هلاملا

 | یرکیزوب نیغلوا رس تاغرسا تی هدنامزوا بورما هتسر التم ز از
 ۱ is نوئوف نوناو gel هژ هلا شا مرگ accel, pul ںونلوا ودعت اهب هلا ش

 on هرم هاش داب هدنرد شقا هنس * یدنوو كرم یکتا هک“ راف بلوا

 مور Aas نا ما نودیک هنهسور نوا تجارت وه هو هد شدع مو ۱

owl |هنس * نیغاموق هدالب حج  ollتوراو هب هبلف اشاب نیهاش الال هد ڈی  || 

b>لها دو دنک لا و هلناما ییدعلق یروکتهدکدسا هرم دا تده  dlc, 

 فرس هدشاا oe لا ( نیسعالع yay نیا (adel تک ام الو ف رس

 aid b هنردا هلرکسع as هرزوا قافتا یرالارف سورکناو قالفاو هثسوب و
 AAT gills ند هسورپ تیکمردنوک یجدا رف ههاشداب ید اشاب yl موخه
 wally gyal هرصاحم نسهملق ,le هدلوطانا نکر ويک هنساقت لبا مور

laهبهنردافرژ یا رد وچحه یف رس  oy Se Felنوا رانالس* واک  Che 
 FAN یباحامدقم هلیسهرواثم Mae نیفلواردقیرشع ied كراك ب ولوا رفن
 dal Le الک وتم هدک دنردنوک نوعا رابخا هم هلهابس نالوا هدنطبض یدنک

 ا ندشون و eles لبل هللا رازتغاو لهج ن ۷۳ EAS كرافک بوراو
 1 زوصولبط یادص ندرب جاقرب توآ 9( ع ash pS Gorge اعاد

 a6) ee ہرمز هدک دا موعه موع هج ورب MS, JSF یادنو ربقن و
 ?ms یف بورق رلزاپسم ۳1 ,By یر فک بوتان بوک روا ( ةر سه رج

 f الےزابدلوا هدنک ار هدنکو عالف ضهب بوجاقخد یک ب واوا قرغ
 اشا نیهاش هدکدلک هلربسا دعو رشک لام یکبلیا gle راد ینیدنص فرس

 یدتا تافو ںودلرھز هلتفارط ییکلبا ندندسح ن دکل بودا ظحا رهاط

 ههاشداپ رافک مازهناربخ هلتین لاوما Fig Shoe) و تدوع)
 هر هسورپ بونود هاشداب نیمو هللا LAL ج داغبب علق نانلوا هرمصاح بولک

ussهدل صف هتسا  D> aSهشا  lyزویدش  weal ob alهد ھر  

 نوکود else نوجا تاس یکی یتواسو یلح بوععل و ناخ دزباب یرالغوا

ol ogالعو |  alb—yیدردیک رلتعلخ  ( تاوزغ pyهنردا  ) aeشقا  
 هنردا توزوتواهدذفوتعد یکیدندنا KZ هدنا بودیک atl مور هاشداب هدیدب ۱

 * یدو و یراصح dill یزوکن بوردنوک رکسع ?at نسهعلق نمرج هد رق ||"



r.4 Beeمی  

 یارس (By PFA هاکتخت یتا بوراو ad yal نیکمروک هعقاو رب هاشداپ دعب
 رویت هدزکس شعلا هنس * یدتا ترشابم هکمردتاریم#" هلهجو ره و هفعردپا

 مجد ن راتالو نامحا و glee ییاشاب نیهاشو هنه خاغا لرقو یلوبنا یکب شان

 بوسک هجارخ ن رافکو بودبا EF نسهجکب جاغا لزق رویت نیکمردنوکه تراغو
odesنیفلوا هعاق بعص نوراو هب لوبنان  ast’و هرسصاخم تدم  wig hl Chie 

 ب واک ههاش دان ali وا د لام كرو ر ايدا ملسا یراصح هدنرلدلاَ le رافک

 GIB AKT لام وریسا ب ودنا onal ay راتالو ناع>او glee تد اشاب نیهاش

 نرفهدعب سودا تبالو ںوقیج هیارع هدنلبا مور هاشداب هدروفط شعلا هئس *

 طیضومح# هلتعاطا و ناما gb x دعلق هدعب (Jo هزوس علف هدعب یساوا

 دنس * یدتا رار هدنآ نيغلوا مان ییارس هنردا بونود هللاوارف توتغ نودا
 راکب (ode بوما حد هلا a pole نس هعاق اسلک قرف o> ale هدشع

 ples لتق نیک كنرافک بوقیب tld yal 6? هلباربج بوراو هنس هملق

 هاکذچردقیارب بواک aX? gu هعلق هز و یکیدردتبا هرصاح اهدقم دعب بودیا |
 هلوپناتسا پولی رپ و ناما !ab لاهتاو عرضتولام ضرع بولوا نویز رافک |

 رداهبرپ ولداد ممربش هنس هظفاح نیغلوا یهاکجرفت روکتبولوا هدر كلنوکی یا |
 هلناطلس رها اشاب نیهاش بودیک هیدسورپ هاشداب هدږکبا شع هنس * یدنوق

 هب وق اعص بودیا رب رقت هدنرلر بوسک هجارخ ییاناعرورتسل نتیالو ناّمحا
 یادخ لکوت نکیازآ رانا سه (OK وک abl سایہ Kins سال رافک نکر دیک

 رافک و # روصنم نیس هلاقح فطل ( ع ) بولیثاوص SF UKE زابلا یب
 aad هدسهب بودبا طبض بوراو هننالووقاعم هلبا تونع رلزالسم بولوار وهم
 هدراوج لوا ب ودا راغلبا هنرابدران وراص Lob نيهاش هدراپب لوا بولک

 نیسفلوا توتعر ودنا تراغ نالو هیفوص هدسمب ب ودنا رازکجارخ یراتلوا

 لیدنتسوک بو هئلبا مور هاشداب هدجوا BE هنس * یدردنوک راهیدهههاشداپ
why,اشاپ نیهاش  Basle?نی  Sleهدک دنا دصق 9£ یخد نب رایقاب و  

 اح هرافلب رادو ثللام an رلندعم مسوزو ههایسو كلام رفاو یروکت لیدنتسوک

 باده بول نفجهیمهلوا لباقم ههاشداب نکزعا اورفرمس S gle رب اس نیغلوا
 هچارخ بولب ردیکتعلخ نیکغنا chad نیراحاتفم یرهاف بولک وشراف هلبا
 GE هنس * یدلک هیهسورب بونود هاشداپ odes یدنلوا اقبا هدنتموکح بولسک
 هلرکسع هاشداب نکلک Sob رف ودرتسیا قلا sy 5 یروک:لوپناتسا هدنرد

 ےس اھ

 ( ندیلوسلک )



۳ ۳۰۵ Ee 

a را مجج ی Rey, ؟ تیغ لا مور بولک aie plan فک ندا 

 , skiكرك ع  oSحرص نوعصم  alن  inal shروکت هدفدلوا

 ردق وب هنوف دروک  fueنیهاش ود ردقوح  ‘aals Blobلو هرذ ? BAتوردنوک

|| Gal Sly سصاح oS gail هل هدلوب تالنوکر هلویناتسا یمودنک هاشداپ 

 یتسایقشاو حف هدنوک  JSیتراغصو اسنو  pulبوداو هزاغرب لانچ هدعب بودیا ||
bee هاو ند :مف dl. رقاشاب نیهاش هدلاحو wy! ملسا یی داق یطباص Mi 

oa بودا كاجو opol= یهنولو "دعا هدزکو | چاو هاشداب ova بولک 

 |  lool 233.20و بول راط  denیز فقو هدفح ’ astیدوقیلا ن دنا

  ۱ر  san USبود  Qe fy sj REبو ود را =“ ۳ ۱

ally. رب نوناهتح ارس هدلوب تودیک a3} ere د نو با کیم 

 رکی شاب  etندنناکربز ک اعد  aalsكر  caeبیس الب  oteتردد

 || نیهاش هدع, یدو es hee ihe ہرا صح Joly قاوت mere هجاغاوا

 نوار .یهاسرنوروتک os ع لام نورب نددحبوراو دوا بوردنوک ییاشاپ

 | نیيس توروک یا هاشداب نوراص sito هتدسوا بوی هنسشار تو 9 ساط

oeنوهتالا هتک  ean!هاّشدار بولد  tyبویلشغااک  oun!هدتأوررب  

 شع هنس * یداوا ناطاس نامرف و دنا So رکنا ندا نا

 ?ace عالق ضعب هاکب سونروا ییاشاپ نیدلاربخ مظعا رب زو هاشداپ هدشب
 هل راکب ر اس سونام كنج سوئروا بوروط هد هنج وک اشاب بوراو هدکدردنوک

 هیلورام هدا بودا ط.ص و حد توراو هش را هماق هتکساو رول wb رد بل

 ندان روا ك 9905 9 nu بولوا تروع ولدا هیلورام یروکت بوراو هنسهءاق

 بوشاوص adil یونادلاویدهلوا رردنوک ginal یتشدراب ندنا نیغلوا
 تروع عا بور و gael هلا ۳ رقاو راحات نیغعازوا هرسهاگبویلک ید راب

 owas توردنوک gl واد هر سس ها یزورس هاشداب Leb * را دوق یراصح

 بودا ح۶ هلو هس نس هعاق هلاوق هدل وا بوردنوک هلرکسعرفاو یخد ییاشاپ نیهاش
 هدرانامز ییزج ندالو هنخزو ی همارد Bald هدعب * Gael طبض ینندعم شعوک

atl laceهلتمذ لوبقو هلناما هی رف هرق عاق هدعب  carهل طرش قارازکحارخ  

* GASH هسورپ یخدهاشداب بولک هلناوارفلاوما reli شع Gal Sig! 
 دی شب هنس  edtهه  eaدیزبابیلغوا هاشداب نیکلدشبا یکر ح كنب رارفاک قرس



 | نايم رک ندیلوطانا تیالو كولم ( حیوزت ) ردندنس هئسح تارببدت كروب نم

 | میس هلی هلزاهج ینزهعلق ولناشواطو زوک یرک اوو امسو هیهاتوک و Sel لوق

oh مرد Be 

 | یلغواسالیک اح فرس مس بوک !ah مور هلرکسع رفاو پوبوق ,they ی ۹ |
 نیرلتیالو بودنا فلت نب هک رتهدعرا نم بورجاقءرل هعلق بعص نشاناعرو لاوم

nse 99 |لا ندطعت رکسع كد هبا ترد  meنوا قبا شق هدشیا عاق  

 رخآ پولوا كاله مدآ قوج ندنیفرط بوباشاوص ےظع هدءرصاح بواب راو
 هبخذو لاوما فرس تبالو لها نیغلوا هعلق بعص * یدنلوا حد هللاا |

 مسلم < wool ںونلوا طرض ےس هلج يدزلشموق هدیا نمک كن راناعرو

 نیکمریو شیوشت یک دولآ رهز شین شین حد ربخ هناغوا سال * یدتبا مانغ ||
Iوا  Gleeلب ره بوردنوک دمانعربضلو ایادهو حارخ  cl> os 4.39, ll 

 alasl= ane یدالوو ییسهعاو شب بور واضر هاشداب نیکعا Jes Kay و

 یکاح یلویکینو هرتساس ءاشداپ هدرکس شک هنس * یدنود هیهسورپ بورد
Js ensهئلبا 4 مود ا ا  oS ut9 هلا باده رفاو تک  

  edرد ۳

  oeرش كلک  KAاشا \  owns ۳هد هنردا هاشداب ۳۳

 | بورب و هکب شانرویت ینکلکب راک: یبا مور  tleثادحا یترک-سع ینالغوا

 بسا  ulyقون و نوجا  oo Lalرا هنس لوفعم هڪ یلاثما كرانو و مادنهسا

 ههاشداب یکب ب وقع یلغواو كمرب و ale دب زباب هدازهش ینزف ودنک یلغوا

 بولک هبهسورب باور و ,lo هاشداب نیکمردنوک gh هر هده Sis ST eal كعا 1

 هتیعچب هذجوا ناسکس زوسد * یدردنوک Jarl هتوعد ینارطا كولموا رما ||!
 ناغوراصو دیج و هلرلشاهیرصعو رات ی رعندنناطاسرصمالوا توالوا عورش

 هلراه ده ندنو ره ځد كنکو ام ی را تالو نامرفو alg طس3 و اشتنمو نیداو
 ناک راو راو ارزو هدعب بوسلوا ثیاعر هروک هنن رلهاشداب بولک رلیعلا
 اما carly مدقا ند هلج * uso شکش هروک هنن رالاحو هبت ره ناسیعاو

 نالسخوا ناوجون یوم Sing یوریوخ ددسع زو یزاغ كب سونروا نالوا |
 هدن الا ,DL Kung atl نوسلا هژراع.ط ش شموکا هالي رللا كنیم رکی هکر دکح

 EAR کلون نوه رتو یاط درک

۳ 



~~ voy Be 

 peel“ نالک هدکد تا رورم RT وال او ارابشا نيسو بجا هدنفح

 | بوددنوكەتاطاس a الا د یس هر ده ك سونروا بور و ۳9 7

 te Bin همان و رکسعو Une g We و |رعا ۍراشک ا ا
naniبودنآ  > aeیییدنفاهجا < یساضاق هسور هده!یدموق هنس ر ندن آ  

  ensرانوتاخ یناکرا  aahهدنراقدراونیکمردنوک هکمرونک نیلکهلرکسع رفن ||
 نوکود مظعبودبا لالجا و مارک !هدعب بوریدتالابقتسایرانوب یلغوا نایمرک

 سورءو یسورجراصح ره یکیدتنا دعو ءرکصندک دنا نونسم حاکن دقعو
 بوذا نوکو د رارکتهاشداپ هدنراک دلک هب هسورپ بودنا معلست یسومانلا ةبحاص

 دیج هدعب یدرب و هکب Je یلغوا نامرقیک اح نامرق تبالو یسهیرک ودنک
 هرابسا مباغاهرق جاولب یرهش یدبس یرهشكي هلشمو مار ندکب نیسح یک اح یا

 * ( هقرفتم "هرشکر وماو ح وتف ) یدلانوئاص هلا لام رفاو ن راهعاق
 || زویدهنس

 هزمصاح gal, abi Sus lol شان oye هلناطاس ما هدنرد ناسکس
dd,بولآ  onesدو  JZ gpulieو هرصهاع رادعم  dnبولآ  ossی راق  

 || بعصتباعبو دبا همصاحتیکیالس ald هدفببولآ حد ,LEY بیشاو یلبا
Mog! cnal,|ن رلعیطمو طیض یسحاوت  Caleyتحاصونراغن رادناعمو  || 

 | !adi yo هاشد اپهدشب ناسکس هنس * GIN TELE لاوما ههاشداب بودا ڻراسخ

 1 es Lanter رزوا لو و تراغ الو دوانرا FS: as اطاس ص ا بوراو

eنوجما تراغ نودا  alلام بولاص  eT pullyرلیدلک ههلردا هلا  * || 

 || بودیک هتراغ ALY gil poate و هلا طاس ol یکب رلکب ae هدشلا ناسکس هنس
 || بولک AAS "یشاومو Seg pul دعي بوق یکسره بول آ عالق هک !Ax هدفدراو

 ( dwn wgرازکجارخ یرلک اح ( ogرایدزدنوک یعلیا بععرد *

 ناسکس هنس  ataییغواهدک د تک ههنردا هاشداپ  a yhتبالو نالوا دحرسیناخ

 كچوک هدننیالو یسارق یبیلچ بوقمب یلغوا یی ,ددیهانوک رهش هدنایمرک
  des! ۱خاطف اع هسورپ کب یواس  oktیالب یچواس نیغموق  vhsیاوغاو

ra رحو تقد هدرکسع عجو تموکح یا رجا و Zell یاوعد هلا ls 

ti هاشداب هدک تا قفاسنعاو یب aly لولسو فالتا aL یتاطلس 
 ۱ ی ؟ بولبربق یھک بونص AFL بولوا كنج SF دنسارڪک هتک واک ه هس ور

 باوج هدکدتا تی صو باتعو یاطخ اکا هاش داپ نولئوط syle بوجاق | |



Ll رج 

iit 

e .م Sm 
 یدلکچ لم شرق دن رازوک هللا Je ناطلس صا ا ا نکا رز کت ناو

 دیسو تسسا هدنافي ششوک * روز, تاود نماد تف رک دنا زن مظن)
 هتل را یداوا oa * تویی لوا اوج warble تک ۱۵ (Ge روک یورا ر ۱

 ہنس * یتاج رھ Ql مدر ۵ هوب * یاسا als یدروط هنزوک * Cae اکا

ysشک همالسا هزات هدهروب  Vloyتکی اناوتو  wat,بزجاق هرفاک نوجا ریذباد  
XS ryeدات -اپوراو  lS ghبودنک هلی هراکش اعاد واوا برقم نیفلوا  

 = ip a بودرکس هجن درا راکشرپ 3 نوعجه كرد ch لوا نوکر

sasیکب نیغلوا روآ زیه روالد هدنرافدلوا رود ندر ی  gel wsigh 

 هب هیفوص de بولا یتوب كب نابلب نالواهدنآ بورونک هی هعلق بوح اق بولآ زا

 ی هعلق هژب اما ۳ ېر وب :lel GS )ع 1 واو بوراو |

 بولوا تیالو فیطا ولنثو ولوص واتوا هیفوص روډ po han! plod بوجآ
 (of ac اشاب نیهاش الال Lalu نیفلوا یهاک رار یرارکسعرم. ل ur ندعدق |

 توراو هب هنردا هاشداب ۳ رام ی هنس * یدشهام ot | حد gl یس

 رهشکی و راص> یاچو زوج a یک, سونروا یزاغ هلبا اشا Gall < رب زو
 phi dle (ع) بودبا تافو ae aah, Lal و نوتا س
 او یاشاب ع لخوا كنآ بولوا كات :هاشداب نغلو * ot سوو
 Ogle ندناغوا دیجیودا نایصع !bes نامرف alley یدردنوک بودنا

 تآ هصن ندنناطاس pas دو GAS یربخ یکیدتا بصغ یرادعلق نانلا
ut, abla) رفاو جدو هلنظفا ندهاحاو ةازغلا ناطلسو pla, eI 

 | هاشداب بواک یاب  Cbهرمصع ناطاس بودبا ظح  alyیدردنوک اناده
 |  aresرثاو هاشداب  Keعج  lobes wlید سال نالوا عیطم ندرافک كولم

  Iنامرق بوراو ه هنود هاشداپ بو شوق رفاک ول هبج كب یکیا ! Sesکع هلا

  Ou 4یسارما رک | نوحاق هن هعلق نامرق یا بونص راتامرق تبقاع بودا

ea a زان هدارهش نالوا als are هاشدار نرللام رت yw bes ath ۱ 

 | ید ترازو هرویت بویلشغاب هیاشاپ شات روچ یسکب راکب یا مورو  eeبودیا
Fly |یدلو \ سم اکو ادا كعا عج ی ھام  * ods۹ هرهاگ 52-34 هاشدان  

 eat یحاقر نسال رکتسع Oo wot | Liles hits at :دایاعرو 3: > و

OKs! ۹۳۹ 2 8نام رف هدعا ید | تسانس  el als él, be ssl۱  

 ۱ نیک ردنوک tS tbo وا كشالوو Bgl نالوا سه ر ,Sela Sol ںولوا

 ?as له ناجا یودن ۰ نسخس* * نيلهاخ از و یعص | او دد ( ےطد (

 ( لوا ) ۱



Boبیک م.  

 aly ر سینه ۳ تولک pat داماد ay دنا وفع ی مرج لوا

 EEN ۳2 reall مور نالوا pleas ند هرافک لولم Lalu هدزوةط

 هلراغلیا glob نیهاش الال هلرکسع كب eS تود ٹا هاشداب نکیدتیا تراغ
 یرانالنسم یک اح !Sab ثوتلفاقتا هلا رافک كولم زاس جد سال ںوردنوک

 are g اشا سو شود هن زاکوا بواک هغاز وغالوف اتر وص نوا لاةغا

€ 

Guy,زبخ هلارق هننسوب نوغالوق هدفدلغاط . هنونع رانا سم ی ودنا ت راغ  

aSنیهاش فولک دل هاک كب , زونوا یحدوا بورد  oe Lalكن : نامه  eis 

 انیمخت ندزلنالض ردق كيب ینرکی هیوجاق هلالب ,CL بونص بوشاوص نیفلوا

 وب Lou lyase هبکد شبا rite Be هاشداب : بولوا دیهش یکی شب نوا
Dhبور دتبا جاکن هلهپازهبش یخذ یتسیکیا دیو دن یتیرب كنرف ج وا  

god ybعظعو تنس ینلغوا  Comeyویا عج رکنیشع سپ# یدشعا  
 شانرو بوژدنوک_ یمظعا زب زو هلرکنع De زوتوا a رزوا سونعءاص الوا
 یشخ بوردنوک نف یداوارپ deol كب شب ید یکب !ot des اشاب

uaeتورو نت  ashyبوربق نی راطباض هعاق بوراقچ زامدآ هراص>  
e:بوب وقرامدآ هنطرض ب واوا  odesزو  yتودا مد ینسهعلق یوانرط 4(  

 هدعب * رلیدرب و يب هعاق ب واک و شراف هعاق لها هدنرافدراو هب موش هدعب

 أ ولسواطویلویکبن لق هدنرانک اوت رهن بوشلوب بوراو رب زو بولک هب هنرداهاشداپ
ais’? ۳رفاو نی کلردنوک  Susسونععاص بودیک هل  uae wahیفا رطاو  

 ودنک هاشداب هدقدنازوا هرصاح نیغلوا بعص asls نکل ب 94! طی ربژو

 بورونک نخارخ قالب هل هلتعافش كلا بوراولب ay زو سونءاص بوراو
 یس هعاق هراس بو وا اش امدنتهوکحو sac ییرحهدفدل وا لوف jG ههاشداب

Graysهذنا بولوا  Baylyبولب زدنوک رب زو رارکت هن رزوا نیکهامر و  
od ghو یرلحاتعم كل هعاو نواک وشراق قلخ هماق  Lo US,یدشلوا  * odes 

 تراغ بوراو نیکمردنوک هننیالو هوا سوک هلرکسع am یکب ناغوط ربزو

 Fee ahd dv رر بسا یروکت هوا سوک هدکدلک ANT لامو رسا دهب بودنآ |

 هدف دلا Geld نکل بور و اضر Fo ر زو بوردنوک atl Sy یرازه |

 ازوت رهن هدعب نس هعاق هادرخ هدعد * یدک كنر هروکت بویمرب و یررسا |
 ۱ glee Sa بودیا حد ید یرهعلق Sera? pad سونععاص بیتا

 تست سس سس ا ل

 < سس سس سس سس سس سس س س -_

۱ 



ov. Boیک  

 Jal ندهعلف سونام اتش yl سونععاص هدک دنا هرمصاح یلوکت هل
 ههاشداب هدب بونلوا طب یمهعلق نیک اسوباب sree زو بوفیح هلبلابعو

 رک | یازغ) یدلرب و اکو ب ,GAY نکل بوریدتبا وفه هلتعافش بوروتک
 بود آ عج رکسع هبارغ هنشالو سالهاش داب oy ناسفط زوبیدب ( sly ترصنو

 یرلکب هچو هلیراکدد هبلاقصو نادغب دوانرا قالفا سورکنا كنرف هنسوب
 همالسا كولم ید هاشداپ بولوا مجج رفان رفاک كيي زویکبا پوئلقافتا خد

 امدقم بود رونک نب را هدازهش ودنک بودا بلط So بوردنوک همان هن
 یدرونک رسا Aly بوزاو بوزدنوک هراغلبا هدحرس Fo got deal كم شب

dealهک یک اح لیدنتسوک , هدقدراو دئسا رف ناجا  > Sotرا  glهل رکسع  

aldol “akید رارفاک بوراو هیوا سوک هاشداپ هدعب * یدنبا تفایض  
 ندنفرط رافک اصوصخ نیفلوا ردق یس FI Myla ئاس نوئوف <

Seوا ن نیفمردلافزون بوسالب  alیدروس هغارط ن زو ( هرم ) هاشداب  

 | (رن) هناا لهاصن یدندیا gtd Gate * هناجر یسا فطل بو راولپ
 هدکدشا دصق نونهش antler یرلکب رفاک الوا بولوا لوق یاد س

 Tab هلوا ت وف تصرف نوجاق هکزاج كسردبا موڪه یزب ندنراسجا

 تقو ابناث gl غنم وبد ردراک-آو ررقم یراقج هلوا راکش هزب یسهلج دوخ

 هلسیصفت بونلغاب LM ندفرط یکیا هدسءب بولصاب زوت بواب رومی ءدرعم
 ند تیفح تقام یدلوا رهاط ( ع) بواوا ملا برضو مظع برج جاع

 رادرس كرارشا لولم راد مان ددع ید بولی رق GIN كرافک 9 لور |

 مالسا رکسع ST ابوتلوا لق ہدکنج د سابتلا pL سالناویراک فب راد رم

 هنغیدلوا زوصنم هاکتسدرفظءاشداپ (تداهش ) رایدتک af Joy) LW ندیارارف
 ترصنههک نکل بودبا * روصحمان Shy روفومذج- (عارصم) هارورس-راهطا

 بوشود هرکف هنفلدلوا ریسعالاح بودنااح ر تداهش هدرخآ هدک دا اعد نوا |

 زونهو حورح هدنسارا رکشل یسب رپ كن رلکبرفاک رادمان یدبلوا نکیا ربغمیبلق ۱
 dew هلا كعوا لا بولک هناعا ب gills هدقدارغوا اک | هاشداب نیغلوا خ وراب
 مزوساه ههاشد اب بوشلاج هعنم راشو اح بولو رو |

 هدقدلوا تزاحا بولد ردراو

 "  ناورناف بوروا هننراق كهافشداپمبا se ولرهز BE هدنجما یکی بولک |
 هدلاوز حد me ی ردپ ب med ناخ !sat “oe heal ۶ یدلوا |

 ۱ قوت (



$f ey He 

 RR Le] یدامروا (ee eis هکیدتا تصوو
 هکنوح ® دارمان رولوا راک تىقاع * راعا ik als E * CP یدامربا

yaksكناهح و  ba * coilراه »ول دع # یشک اکا هلوارو رغم “ Xs | 

 هدننیفح هکلب# rls هعاص قطا * لیق ,haath راعد رخ * لیق
 ۱ هکنوح * دآ یش at نسهلوب nicl dle # دا رم عاب "هویماا تاده> * رردنحارج ۱

 fo تاظ ردباهرک * لدو ناجیا شلاچ هیوک مان * لعدقاب i ناهج |
golمس هک هش *  MMe ae tlدلواهلالط * لک د قیالخ زاسمهمرک هش *  

 هل وب * Sol هلوا قبال ممکن تبا * هک دادجا روک هدیاعد باج * لکدقیال
 | نوقعد هدارزهس ol Sih) د رج jou هللا هعرک | * لرحر مر < gall بولد

 زکسسصو ناکرا نالوا دوجوم بولوا شفک هراغلنا as Jay J رافک ناخ ىلج
ale yhهدتالور ) 74!( هدعز بودیاتعیب نوا تالاب  olلوا  % 

 he مارو غار فراز yy یاس ةو «gin * زو ارش یکبار ار از هش

 هدکدلک بورغاج هلفارظ وبدرتسسا یزس TU یبورکم بوق هی نیفلوا 3979
 S03 هجولباف كموخ ره بوتلیا هب هسورپ یرلت وبات pot وردپ هد! # رایدغوب

 ج رھن نکس ندتاتروا كرهش هد هبلفالوا ( یزاغ دا رح ناطلس تارمخرد
 بوپ یرپ وک میظعرب كج ہک هبرع یکیا یضرعو !Alas یکیا یلوط هنتسوا

ailنییعت رارامشهو رظانو راراکنمدخ رللوق یلوا هصن هنربمعت  gaelهد هسوزپ و *  
 2 تراعو ماج ەدەجواباق هرمٌنط ندرهشو ,Cole هدنسوشراق یارس wl راض

 لوک هد سوز as adle 8 e Av ye هدننس وا كناو عمأاحو als رفا سهو

 Uy و ,he هدر تسلا ,2K هديا sblily عءاجرب whey رم y هد هرد

 راک هدننامز هاشداب ر موح رع ) لصق ) ردشءااش ,ads adele هر رع ولدآ

 لصف ی هلیلج مولهدوجم انالوم (۱) کیا ران وام ایلصو العریهاشم

 بو عروتمو Sele Aces لاو sett wb هیدسور بودنا لیتو
 هلکعد یدنفا هجوق !daly یتارون ر جش و یتاق رب !ga بویعلا بولس بولقلا

 بودیا تافو نکیا هزات ییغوا لماک لضاف gol دم روب نم یدلوا ر روهشم
JH, هدم راد هدک دتنا مولع jens لیصع هدمور رانداشاب یسوم یلغوا dae 

 " | بوراو هلهجو جاتح هلیصفت بودشیا نکبدباراو ماها لاک هلغشو مارک ءالصف
SHA رمولعبودبا روصحانالاکو روفوم لطف لیصح هلروهشو نینسرو ره ; 



Beeمی ب۲  
 | كروي نإ Cold he ملا یهاس مع هددنفرعس * gael هبلغ هفاخو فلس

 هدهیافع مولع نولوا لاعروهشم هلکعد یور هداز cole رد-ثموقوا ندنوب

 یضاقیلبا مور یساتا ناق pam yy ردشعا تافو AM راند ردراو یتافلوم ضهب
 (¥C ردنسالعادجیال كندنفاالنم ble موح رم نالوا دعاقتم ندنکلرکسع

 عتملعاک لضاف رهتشم هداندو رهام هدمولع می ییارسقا Wall Sle انالوم
 یندرد كشرلترضح یزار نیدلارخف ماما بولوا«عروو یوفتو دهز لهاو
 ردراو ینافلوم جاقرب بودی ظفح مالا یبیرھوح cle یدنا غوا هد هقبط

 یرلترض > فد رش دیس نیغلوا یراهتشا plas یولوا یرادرکاش دعدالو دیه |
 Sag تكمو> رم alam cde بواک ندمت نوه*وقواندرلنو تاذلاب ودنک

 هرم هل abt pam یرافالنم ندنرادرک اش لوبقمكنا نیکلک تسار هننوک

 چ (Cw رایدوقوا ندنرات رطح ندلا لکا 2 راش هراده هبودک

 (ع) ردنوفدم ?ot per یدا زر نع تمارک بحاص تیالولها شاتکب یباح

BOباس هبذج لهایدشعا نطوت هد فنورپ بولک همور ندم یزشکد ع  | 
 هب ذج wale alk yi یدو سوسو مش ( ۵) یدازب رع هوعدلا

Ly 5هوعدلا باھ تما  Galو هاشداب *  oseرو هتسو رپ  oryهد رهشنکب  

 ate leah لقثو مهناهرب atl tl یدتاانب هب وازرپ
So |0 € یزاغ ناخ دا منا ناخزباب مردلب ناطاس لاوحارد عبار با  

ee۱۷ ۰. ۰ حس  
 ۱ vale) alu تاودو ند ناعسآ * دن yb ناخ مردلب تکو شوزع ناتفآ ( من ) ۱

 شادالویداروهشمو بعلم هلکءدناخ م ردلبنیغلوا auf واضصع تباع( رن )دی

 ۸۵۲ هنس ناضمر رهش ء یف شسولج ved هنس یف دوخا ۷۱ هنس یف
 Oy arn 251 $$ هنس سرع تدمیآ نګ چواو ۱۲ هنس شانطاس تدم

hl vale?كنیلغوا نایمرک  GPمدنم قرو جوا  FAرزوا لیسصفت » 
 كنيلغوا قابو یکب سال ندرافک هدقدلوا هاشداب ۷۸۳ هنس یف یدنلحاکن

 هدکد کس هتخ ۷۵۸ هنس ین یدنلحاک: نیفلوا اتسح هدتاغ یترقا ینس هرشمه

 pd نی ردارب بوریدغوب gale cate یردارپ هلقب رط GAL pate هفیفصر
de!۸۰6 هنسین رویت هصفروهظ * یدلوارداصندنوب ادتنا هدناععلآ نیطالس  

ils۱6 فس انلانيضو هفرح یاجزا یلوطانا ردرهثفاهبصق زدروهدرنرد  
  زکذرد لصف )رولک بی رقنع Shy CASS یلاوحا لبصفت ۸. هنس نابمش

 دالوا ) 0



HK vw Be 
e a ah a am a 

 | نانعاس de ( ¢ Cs > یسع (۳ ) ىلج ١) ols pal ( oy Cy ) (وادالوا |

 | لرغوطرا روب نه ىلج مساق (۷ ) ge ینلطصم ( )  كبلرغوطرا (۵) دج |
 | كش زردن Gy اس ردراو ید هددتسور Syl تافو هدننابح یردب ||

aS ye ||۱ ردیهکیا دجت ناطلس هدتناورر رولک هدنرخاوا كا وشا یرالاوحابولاق  
 ۱ را هعاق ou وا ج هل رط عاونا دنا كنو ( تاعوتف رد لصد ) راش عد |

 || ةعلقو بوکسا ههلقوزوط هرق دعلقو سال تبالو كلامك | (* ) هکردرلنوپ راتالوو |
 لا ند 1 تیالوو یلوطانا رد رهشالا علقو ندو Bald هندو هعلقو زورمح |ا

 || !db مور ردقههور هءلقو یا SS تالوو dite تالوو ناخو راصتالوو

ald,ةعاقو یلوطانا رد راصحولهود ةعاقو رت ساس ةتعلقو یون  Hated 
 sald obs‘ 3 دال نا ءو یارسقآ لوو ا هعلفو رھا ةعاقو 3

 els‘ و 4 pas ‘and و ساو ےس al‘ و ا و دعا و درساا ald‘ و هدنرال

 | ردكيئالس هعلقو نوسماس تبالوو كاج تبالوو قجاعع ٌدعلقو هنومطس
 | عالفو یعاون نالوا یيباوت كنسکیا ویشاو رهشکب علقو Jil مور تبالو

onlayنحو یوطانا ردیلبش  eyهروم  blag reردیرفناک هملقو هلاخرت هعلقو  | 

Iیرود ٌدعلفو هیطالم  aad,ناحزراهعاقو عالف هس عن جدو خاک هعافو هدنرد  

 aay ) هاشدار ت ی A ناز ز atbss هرول po: deny حد تشکرد لصق ( أ

 بوک is ب واک هب هردا هدفدلوا دهش هدارغ یردب هدیکیا ناسهط زوبدب

۱ 

SS تای 2S ETE, E FT تب Sarre 

 atl ںواک 4 هنس ور ه لول تورا یللاع \a a رها "ue هدرا هد لوا |

 url روع بععرد بودا شاب ا . اق شلارادو ale رفاسمو تراعو dw دمو

 Kgl طاضو حد ol كلام رنک او هلی سحاوت ینداعم ر اسو ob هرق اشا

 29031 رثک لامورسا بودنآ نی هالو هنس ول ید a 2 اشاد اا

ae eyتولوا موب وط بودا نیو 1 هقالقا ید  dyلاوما قرب ره  
eveهرهسورپ هلا  ons poolsرد ةاشداب  abهدانا مور  oulداوو نا.صع  

oieتازەخ  ws! Va Velدک قا ارا ندا  Jes! al Feوشراو  uot 

 نامه 4 . ودنک !(’wy یعالق (erry رفع Sy نیکعر 3 ن رلد-اتستقم یرا هعلق

 Godly و هلرغوطرا .دازهش یغاجنس aT تبالو بولبر و عزا تیالو |[
om) raتنالو هاشداد  dang jieدوا هدقدراو  daoهلشالو یسارق توشلوا مجد  

 توراو Yaa تنالو هدعب * یدزبو قاهس !oo yal ds وب ینسیکیا ۳

sal eee rrس — س  

 س ےس س س سی س ا ت و ت س ےس س سا



۱ da 5h ee wees ptt repre 2 re نالوا یک اج 

  ining atو عالق  glaرا بولو ا طض  Aهرات  * by \ entهدعا ۱

 ۱ روع نالوا هدنسهظفاح یروکدا كب ىلع (Jes نامرف هداشاو بولوا |

Beطاق  

| 

 توعی> oa ~~ نکلک یااکش aus وا ols ~ 9S 4 هس ور o اشدار

ge |ییغوا نایءرک یهاشداب نایهرک نال وا باق  wanیر زوكناو یکب  

ules ۱بوراو هالا دک هود بودا سا>  anion y ys! Slبودا  oA! 

a! 98نامرد یهاشداب كن آ توراو 4  be Jes!بعص هد البا شاط كب  
 ند عراه كرا یارک hse هاشدان نیغلوا ینامز داصح بوحأق ٠ هرلغاط

 I ead oye نادر ;Sis نواح aslo هاشدان بواکح solos هر هری د !+w عم

 | بولوا عن  | asloنیکهردنوکر بخ وید نوسردنوک لیکو ی هک ره هک به دوبل

  lfهدورا رم بوعي ةی> رلمدآ ندورحا  eeیژقل بواو | شو  pieنوڪ اوا

eles ی علقو ene Chao هتلادع وب هنود لها تودا Ona) 1 رشواح هاشداب ۱ 

 | هان رهشفا بودا  eeدالب اسو , obبوتواذخا هلا ناسآهجوو

 شابزوع 2: ص كن هلج  a loolو * یدش رصا  olsیلغوا , nllجو

aed * نیلماکلا بد زفعلا * نیئطاطا نوئذ رفغا (هررحت )نیکمردنوک 

3 

of a 

  us? * {leوهم )ر( , ءالا بر یا  axساطو ر بود اؤەع ی یفرج

  ohهس +٭ یدرب و کا  Nig A> 9) Roeهاشداب ین 2 < قالقا

 عجج نی رکسع هلج بوراو ههردا بودیشیا |ا ! yaهنثنالو قالفا , ofالوا
  ۱ترا  D> oundاو رامرات راقک نودنا  gSاساس یکی قالفا تولوا راتفرک

gas فرج نیکعا هداز یحارخ نوردنوک ن رالامو ن رلکدتاریسا ندرلناپس ۱ 

۱ 

 اسب قیالو بویلغاب ییودنک ورق Guile بوصاب asl fe ییاشاب شات

 هج بورد هک Sal هاشاب ندنووخ كب یلبع تولک A هسورب deol نیکعا |

 duos هاشداب eof دا اج روفع نوردنوک ههاشداب abl ably هیدهو هلرلسو, |

 a | یرک | ?Bai 3 gut دلشا وص نوکح ۱: a دوا بو رول

| 

FUlتولوا لاءاب هدنتلا  ch deید هاشداب بولتوط هلادحت یلغوا نکراخ  

 ,بورب و هیاشاب سان روج نو ,GSMS یب be بوردنوک هسح هبهسورپ
 رزاوا مدان * ناما نر 3 atc’ FA رص ر 3 )4( eel gle ندهاس دوا :

Sle | ۱و هفم * ناک لوا  AS"زاجا  julلتق  igh!ید اشا 9: هاو هاشدار ر  

se slic, Hlبووا ن اح 45 نیک  aw E ) weeهدک دید یتدردبا داسو یک  

 سم اس نا a ee یخ زا سم ل تست تست سس

 ( وع (



Hoمگ بو  

 او pS نامرق دالب عیجبوراو 4 هوقهدعب نودیاوقع
aeهدنرد ناسقط  Subاناس هدزوقطاب و  Gollبواوا  padساوپسو هب  

  absیدنلوا ×

par تولوا al لئابق صب رجوک روق Gate) te عباو aa otal Jol 

 یرکب ندلاناهرب یضاق نالوا هاشداب بواو توق هللا و رفرس هنناطا س |
| ax رزواهدک دتشداهاشداب ینلاوحا ضعب ںولوارا درم هراوتوخزاوس كيب زوتوآ 

 توراو , carl uleنوزوا ناطلس بوقبح هرلغاط هدرکب راد < Aدج

ar ززوا كناهرب aj, راردا ۵! یلنوق قا نام رق ردنناب ییهاشابب وکب راد یسالعا 

rel ینلغوا كناهرب soley بودیا لستق ah) كلج ple Go! رافلیا 

 ردقلاوذ ! alleyرلتالو یهاشداب توردنوک  asساویسوتاقوت بوراو نوفهرغاح

 یدلک ه هسورپ نودا طض نە سصقو *  atuینومطسد اهراس هدتشد ناسفط

 نیکماعشود تصرف هماقتنا بودا كی رحم نب زارفاک الفا دنزیاب مرتوک ی هاشداب ||
  Mieهاشداب  dj Sueنکا تاقو ن دنفوخو ض مو ندکلرب هدک دی روت

 یکلاغو عالق راسو نوسماسو كيناموقصافع هعلقو یسروکر قابو ینومطس8

  dlp guرابدنفسا یلغوا بونا وا طبض  chهب ودنک ینا بوچاق هنس علف بوتس
 هلیساحز اقباو اطع  padاشتم نکل بولبرپ و هللا“ اکا نیکمردنوک همانع |

  Galsءوس) رایدجاق هکناروج هلبساوغا یزالغوا  (Sleقلیویلارقسال تبالو |
 نوعا بلجو بذحیییاطاس باق (ع) بو) وا میطم هاک و یصاع هک یلغوا *

  oleنالوا اشتسموانس>  coonو ههاشداب یتزقدوخاب  ryبخ رکوندزمکین 

۱ 
| 

۱ 

 س

 توردنوک abl ara رفاوو زاهج ےظع یخدوا بولب ردنوک رامدآ هکمرونک

 زا اوهو قسد لها تواوا نوتفم هننسح لاک تودا حاکن 6 | هاش داب هدکد اک

 || لوغشمهرجخ برش هلزوسوزاس هاک ره هاشداب هلتساوغا lal Je ےظعار زو نالوا

 || سانلا * بویلرعصا هرییدت دسار ذب رب زو بودنا لودع ندروما میدنو بولوا
 ندتلفغرب تااحو بودا سانیتسا هلتسف سارک | atl yd مهکولم ند یلع

 ندیشارو ین مروط د روج دادتما هدء؛بولوا یشافو رشننمو cil bby قسف

ol nwتیعرو  pst?ی یو س رس ی و ی سی ی سوسیس سس اس سس سس سس سس سس سس سس هبیصق هدنرلک دتا تباکش ههاشدار اموع نیفلوا یشالتمو  

Abودع ناسکس ندیلوطانا هلا يلا هر بوردنوکرالثم قسم هتف ن  

  WEEتدحو تدش  gatasیشحر تقاع بومەدا تعافش هنسک ||



Beموی بم«  
em 

 | | هدک دید رد دا مه ها بویلپد تزاجا Keb هلوبناتسا بوراو ههاشداب هلرفص
 هاضف قجهناوا قارجا هدک دید نوع بود ers سشکز وب نوا هاشداب |

 نسسرولوا بغار نوڪ: هرابهار نکرروط ?oly مني بوبد !aly بص هش رار
 هلرب زو توراو هرکف هاشداب نیکعد ردا اضتفا ,Jac لع اضف بصنم هدک دید

 هټچ رهو Siac ردندنندلوایرل هفیطو یلط كاضق مهاشدا هدک دتا هرواشم

 ند هجا كی توق ےسرو abl یکیا نوا هجاکن دقع ید dae شب یمرکی
 هنب رپ ره بوریذتیاوفوبد رانوسنلوا aif Sale| Mo دعب نمو رانوسلا ها یمرکی
 wb زد ted نایسعط هنس (ح وتف) رابدرب و 9 58 بوئلوا رب عن ردو یمرج
 هرزوا كلک هکینالس بوردنوک هغانود هلقافتا هتراغ ینلبا مور رافک كوام نالوا

 ع2 هلا كنج sandy رمصاح بوراو هلرکسع رفاو بودیشیا هاشداپ یتراکدبا |
 نالوا هدارد پلو رلیدم ot! ee یرلنالس» یرلیک رذاک ’ase نالک هتنواعم بوډا |

 * یدراو هبهسورپ هاشداپ بودا طبضو مح رانات»» ید ی ره ٹیکب و یرهعلق
 Mar رکبسع gh aa pol هاشداب نیکلدیشبا یداسف كنلارق سورکنا هدعب

 ندنبضغ هاشداپ بولتوط بوردنوک cell MS یروکت لوبناتسا بونالتق
dye bialرف هرافک لولم یروکت بورو  Arabبو ردنوک  MNPدع: ید  
J Xueهب هيف وص بوک یان وت  IFبودیشیا هاشداب نکو دبا هرزوا  addلوبناتسا  
ks |هروک ر وکت "هددو ك: حو  leكنت  Stuy Stl eyنکیشعا  Gre 

 راص>هحالا نودیک disp. wb ىر نبعلوأ مها یعفدرش نالوا ا

 د هاشدار بو وف هد وصول هن guy نب !Kus us لارف 3 هدددراو هنراوح

 هدکنج ءانا بفاوا کم می ودنک هلرفصت توردنوکه کنج ن رفصت كنرکسع |

 كنج (تیاور) یدلوارب-با یزنک او SB ییک بونص رافک بوبروب هاشداب

 vig Sl رافک LA a ab g هدسد al Me می رات رول م

 كل سونروا call رخ ندنلاح هعلف لا ودیا هرصاګ نس ەعلف لوک ا

 wal 13 ey یسودنک CJL b بويع اربخ هب aS هاشدار 1 gle هراح بوشااج |

 ك نانوط Jolie aald gar هر كسک وب ر بوراو arb كل هعلف بوش ا ۱

 هلهاٌشداب بولک هبوراب بودیشبا F251 Ug Fle ws ناغوط oy هنلوق مان |

 | بودیا ظح ءاشداپ نیکعدردرفاو نم وخ ذو رماح تام#*مکحم anld بوشلب وس |

Silo» ek Gp ae |بوشود  aly jabیسنربا  Hae 

 | lobe pw هنالفاف ت Se pegs ت تشز رفاکرب 2d, - pt بولشاوص م Çe بوللغاپ |

 بس سس وتو وتو

COAL ee = hs wat 

Cnn) 



ew Beیو  
 a موج رم

 Sree دادما نکل بوشود نیا cool ندنب ربنضكنابور وا رکیپ رد ژارمشش

wangهدننروص ناسنا شاک نوجا رمسک داد ناطلش  Keنیکشروک حاوزا  

 بقنص رافک هدقدلوا موج بونب بوکچ SUE! JUNG Golo ههاشدار
 موب وط تباچ راناطسم بولوا pawl ید SF aby رهذ ییک لوتقم یھک

sllهسوهو اوه رت ءاشدا,  pileتاربخو  atelyیدک هبهسور بولوا مزاج  

 دنساس عماجرپ میانصرب و غساو هدنسانر وا رهش atl Ct هاشداب tes (حالص)

 یعدلوا زکلوبق یسانب بوراو هزبسسانب هلاطلسرپما ت رضح نوک رب بویلشاپ
 هاشداب هدنب هشوک ترد هدک دردن wey ییعرب نامه ,oly! plas ی هدکد ید

 ۱ Sah dis صاوخو هناهب هن رامودق یهاک هکندتاوا انس ,(lA نوجا

 ` تیاثک میرصت ادالا دیچ دیس هدکد شا بچل هاشداب بود یدیلوا هنایش !هنافص

ln,بلق) میهاشداب بودیا  (Glee ylین آنس نکیشلرویب  Fel alr 
 (I ءاشداب هدک دیدردیع هسلوا هنانمهوارب نانلوا انب ندجربکو ساط doy وک اور
 | * همرلک دیک aly Wad shar وت ( (pled بواوب هابننا ندمونلا بلاسمولوب هاک ۲

glتولد * همرلک دتا بویا# همرلک دتا  Gkهجوت هفح  ablyعیج هليا  

 cad بودیا رکسع cole dele مع مان ناضمر میش !Got هب وٿ هبوجو بنذ
 ردقیآقلا یلزبناتسا هاشداب lobe (ye) wal sel مک ینمالقو نلاوحا كلام

anoleرارکتالام یدشک اکا بوغارب ینوب نیک موعلارق هللبور بودبا  
 BP eet یلیش بوردنوکه نف Jy ضب یکب یٹخ بودیا تین هلوبناتسا
 ALE وب زدنکسا دشاه یراصج یلوطانا هدلوبناتسا بوکح رکسع هاشداب نیکعا

 بور و اکب یلوبناتسا بوردنوګر بخ هروکت ؛دقدوق تابع Gol shams بواک
ay aig”نوقروق روکت نوید نوسنک هسردیک  BS lyةکس ك نوا هللا  

 مسیرلجا هلبسهناهب تفابط هباشاب fo ےظعارزو a Jum ید هبارزوو
 سەر دبا تغارف یهاش داب و ردن وکر لماعط (sar ویلای هنا د نوا شعب ولع هلرزو

 هکر د هعاق بعصر وب هاش داب هلناکر ا قاشا رب 97, ربه دب رپ زو نیک ا ع pai ويد
 باوص بتاعنا ئ رکسع ردشعالوا رک هد رد ر ندهیهالسا Sole al دد

FTهح هاشداب ب وید  parرهش هکر دیضاراکوب روک مهاشداپ هذقداوا  
 رلزا سم هدرلاوعد عج ںواکید ol بولنا tiles as جاق رب ?arith دنا

 هاشداب هدکدید هئلواارجا هبطخو هکس هزکش رش مان بوللوا «Carl هتسدضاق 1

 | تک AOA سس سس سس برف صد ی نیا SOME بوروجوک روا ندکن وک و ندنس هڪکب یقنارط هنګا ل ویناتسا نیکمر و اضر |



  Boeمه م ۱

Shay  یضافو ماماو برطخ بوپاعماجو دیکدیلر ade بودیا Ae میظع y 
 ’ anنیفلوا یلوتس یلک فعض هنابناع۶ هدنسهنتفروعت بولوا یراع

  tillers Keیمءاج بوروس ندرهش  cateهاشداپ هدعبیدلوا نمر, و حارخ
 مور  allهنکفهرّوم هرب رج كیوروتوا هد هب رف هره بوک  BI blyراهدآ هنئراغ

wg! اش تاربخ هد؛نردا و دهن رف هرق تونلوا جد cM gan Pty 

  alsسالو نشوزرکنا هدعب ید یهر  culeربا دن دمو . lekی هنئانالوا

 تور دتا حً نی یرقناک هدیلوطاناو ( erg Soaنود ا رفس ناما یع 8

 هد زق  eS) 92خاک هیطالم سم هدنرد  Ps agعبا هنناطاس رصم"

 نالوا  oyنادر کو كنو روهطرد لصف ) یدتا مجد ندنرللادا رک او

i ر الجل دجنا ناطلس یلغوا Gat gt ناطاس نالوا ناس حتودم ( هاشداب 

 برع قارعو زر رب و دادغب مک احد  hlولنوب وق هرق  69 Fiتبالو هک فس وب
 یک اح ناجابرذ آ  GANظفل یجورخ جرات نیکعا حورخهدجواشعز وید

 هدم# راد بولو | باذه  Galeرکسونارق  Fy oFهلرکسع كيپ  ralناتس

 | ! Godsبوراو هرضم بوجاق ندنرش دالا للف كناز °96 بسد یو بسج
 ندنهباوتروج ییراتالو بوراوجدیسیکیا بولتروق هلتفازط هدعب لونلوا نسبح

 ندنفوخروع دجا ناطلش هدعب توراتزوف  aeول دا  ies yaهنس هظفاحدا

 : lhو,لها یفودنک : dheبولک ههاشداب هل هلفسو هرق .هلیلاثمو لامو

 تامرءدجا ناطاس هاشداب نینمشلتسود ناخزوا ناطاس هلند وا ناطلس افناس

  J? alyهب یلچ ,ییطصم وز  cSیدتا . lalهدش رف باح هاشداب

 " ueناجتزرإ نینف رط زوع :هبفدلا عالف  They 7 Gy teحو  cleنسهرذنوک

 هبناعم ر هبناکم هدنزارا هلهاشذاب بونجتار ووت بیوزدنوکر خواد | inal gاصوصخ

  lolsدک ولم نالا ,یراکلم ندنفرط هاشداب  Se Xeندسح هدهلاصدا ىلغوا

 | ٣ Saatيو  ostبو وا  desl Lateتولوا ردنلو بود زاق نلاعص جد

 |  alهرو حد كير ایدتتسا بوراو هروب یر ره بولؤا یچ رج جد یلغوا

BAM بلک لوا واوغا SE دمور یرویت یس هج بوردنوک coh هتاکش 
 ارغا هنتوا رانا یلصلا  OKEL(روغ یهاذاف ) قادصرومظمش "درب ان

ole رکسعو ناود لیخ یک ناور لبس هدنمرخ چ واز وب نکس هنس * هدقدلوا 

 بواک هساویس هلئاعا هتسکش  aslلاظمعاونا نوع  wtیبیزاغك ترد

 | یدموک هغاربط نکیا غاص *  atesكوام بزلآ ییهیطالم  amهاب
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 لوا یدشا ( هررح ) توراو هماش هدمب هل هرزوا شت اوا لی اموت
 Aer gS ذه روما (x) داو عاونا و لتف و lee و é * داهند لوا.هدفا رطا

 تراعرد # ماشتالءاب بلح و ساوبسدوب 73 هک ردراشعد می رات ین هطق وب

 خرس روهشرد * روم شبج GAT بارخ دش * باقن یب سورع نوچ
(x: ) SN >هدعب  gfدمعک ر  tsجاقر هدل وب  daleبوراو و هدادغب نول آ  

 هناجتزرا ناخ 4b ناطلس Ml ois jb ماش 9 بودا ماع J یپکوک اله
 ساوبسنکلبودنااا هدنرب Se هلتعافش و حح JUNG بوراو بوکح رکسع
 هل زاحا دجا ناطل س هدلو بوردو ۳ aa ورب gt ءو لها cl نوح اتنا

he oo \ Aasاےک افناس و: ا هرم هل اول هدقدراو بودب  gan Siهنناتنا  

 ناطاسیلغوا 3 دجا ناطلس تورد رک کب رزواںو دشا رووت نکیداک

 ینسوب هرقرون یب رویت ( ناطلس نتفرک ) یدجاق هنرهش هلح بولوپ یرهاط
 asl dcr ود jae ردنوک هزب نحاتشم خاک ةسعلفو نلایع كنك اس ناجز راو

 ارادم نکل تویمر و اضر نیغلوا رویغو بذصع OL جد lool توردنوک

 شىق لوا بومقاق رویت هدکدردنوک ناوج رارورفم هنروزو رکسع GSI مزال

Sweمطع  wot! ar٭  taeهدنرام تردزول نکس  FEY! lleبولا  

 كهاشداب نکل بو رو هل Sus كم زو دو هله شدا رکن عيطم 4 ودنک

 )+( =( نور دتا هطاحا هلذمردزاف قدنخ یترکسع ol زبم ییددنوق ره ندنفو>

 هاشداب agg * ریدق را فالخ نلوا لصاح * pastas رتیاربدت هدنب (
 تواوا برع رادناکو یر ےک : !Fe Plog بودا عج ر .Kus J ناسعط جد

eileشاوا قرغ هرومد یلغوا سال نالوا  BXبولک هتنواعم هلرکسع كب  
 نوىلغاب رلدالا ینوک هعج هدنزوهطنوا hax اید بواوا عج هلرو هد . روکنا

A>ندعصو  pyleىج ەلوا ر نجاع ندنرب رگ ةر نیکشعقو  E38  

 A , وچ یدلوا * كنراتیمخرجوب ندادارود ( هررح ) بواوا ملا

 a نایمرکو ناخو زاصو اشتنمو نیدناو رانا دفن اط تبقاص 15
Seیر ره نیفلوا هدنناب رویت یرلکب یعدق  PSنالوالوف عاص نودیک هث  

 wal هدعب بوشاوص رادعمرب جد یرکبسص سال بولب وب یرکسع یلوطاتا
 لب رکسع لبا مور oll ی Re اشاب دا رعو Lil te مظعارب زو تبقاع
 هب دسر بولا نوع راتروق lle ربما هدارهش ك وب ناروط ?oly لوص

 ندبا كنج هنارشو هناد نم ب وروط هدنکو ا كرکسع دارها Gast بوجاق ||"
 ا
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 هاش داب تورحأق هما رب | an رس هی سارا نالوا ییاهس PEST هدازرم

 مولف لاح هاش داب كب تنم nash aL یرمغ ندنرالوقو کو یر هک, ۷

ibisیداو هل داعس " acs iisنود 7۹ هدنا ن كد 4. طو  

 اد هماشخاهدنوک یماو نوزوا لوا بور, واضر هیاضق ندننربحو تریغ لاک هاشداب
 wg dace] ge نکو دا هرزوا صالخ بوران !pane Sy كنج ores بو شاوص

 مک oral § ارو توردنوک Sue هزات Ae دوخ ندنلسا نيل Wim 4 هدرا

 كهاشداب تبقاع بولوا ربسا ییک SS یهک كرلتلوا هل هلهاشداب بوشاوص

GTیدلدلپ هرو هلوطل بوائوط بوشود بوجروس  ( (oFهرجا ناهج  
Lesهعق د نیل یسالب # قويدر ةهالا  é°علب * قوبدس  pal puرولوا# یهلا  

ot Ko etl Jacaیغاتواروعت ( هاشداب نتفرک زادعب عیاقورد لصف ) یهاس  || 

ata.شعاو قع ر دمت رلوا ب بودروتوا رار بورلوشراق یهاشداب كد  

 هللاءاشنااما یدلوا ندزس چوص نکیدتا تنوسشخ Jaw هکدتبا تعالمنر زک اما

 || باطخهدننوصم كعد نوک رابغ هرطاع ble ز نموق یلاخ ندزمس (sy تیالو

wy!هکنوج (هررح )یخدوب  lassجام رولوا ناد هدرخدرخ * رحانهلوا  * 

 باوج هدشوعصم * یلدوناج یضار هکآزردبا * یزا بناکوچ شمزا هلل وب
 :vee oly كاش هدفدلوا داوو قافو ware داضاو قاعش egy و

 یر اسو sali git نط صم نودلقو قار طا دروي بودا دالوا لاوحا

 || رویت بواب روتک ag ay de یسوم هرکصندنوک ی کیا بزیفلوب نیغچاق
Sule)رداح فیطارب ید نوعوب «دنا قاتوا نالیروک نوچ رد یا  | 

 | هئاهاشداب هدماشخاو حابصو رلکب راذمان نوجما تمدخ هشزپ ره نوریذروق
 رلتنحاصم بوروتواریارب بودرغاخ یهاشداب 5 هدنوک چاقرب بو دنانییعت راماعط

  هدسلک تودا تفایض else یهاتشداب نوکرب هد دنهاتوک gal رال سدو

 یهاشداب زوع یا Ky was! KF هدان زلضهب Sole نّوسو زاس

both bis uleرکن وذما تبارق لضم و تبخدیک  jacكوذدنک برب كنب  | 
 ۱ * ید | بلط یی هبظح هر گی وبا | ازرعم del oles ناربمازریه یلغوالوب شعاتافو

 | راودعرس رکتسعو تب ز bps هاشداب هکدتبا EAR SS See a gF هدعب

 BAI ناورتخ هلیئروص ضورام امون بوکچرا ندکع هنآ هراکشآ هدنسوشراف
 رو gel ظاغ نیخروم og شب ندیبسوب * :یدتا رابتخا یکمرک
 | هدوربنسم حب راوتویدردشعا ططش Kil ود یدردزک dowry وقهسقف یهاشداب

A i NRA oe em۱۱  

 (زدزوک ذم )
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 | | وک الهو Soe ج تااث ( a ) روزرپ دولى رویت 7 گرد رد ورم( رووت روترظ) ie دم

 | wr Fy كنس یکنژ رپ باق ( من ) یدبا وپاکت یراک نوجما تراف * ییا

dleنوجا مدآ ب بیذیعتو  SL۱ یدرک هک ندر هنره بواوا كنجو تراغ  
 | هدنا یدباهدبا رارق یراک هک هدرپ هنرهو یدرچوک ندنا تحارو نماو تکرپ

calsمس مش مو مدق موش یدیاراپ وق  euیی لاوماو عماطو صیرح  |[ 
  عاوناو سماو لنق پوردنوک os فا هنفرط ره كمور sho نیسلوا عماجو بهان

 || رلپدتنابارت هدونو بارخ یرلتیالو روم 0 بوکچ ML كرتنابس هل داف
 | نایلسرما هدازهش بوردنوک هبهسورپ هلرکسع كيب زوتوا اغوا یلغوا ند هلچ
 || بوجاق هثلبا مور بولآ نی راهدب زک كن ههتعاو فح هدنسهنب زخ Cyd بودیشیا
 | بودا دج کشا gel SL هلخو Lat ولتقو داسف عاونا هدرهش بواک راب رویت
 نصحو نی رانف النمو oll. na نرص> بوش 4! روجآ یدجاسهو سرادم

 وا بوردنوک هروهت ی یر زا دجش Wael میش یوم راباتک هجا و نيصج
moوشک بودبا تباعر ظص  abe ablیکنک  BISهلربما ترضح بودبا  | 

 بوراو = Ll at j ‘aa بؤر دنوک ههیسور هنن کس Be الذ

 TER روع هدع!یدرب واضر هک هلروع cal cerry هدنناب روع

 لغو ارب رایدتبا حاتح هرجا سلف ینقلخو جاراتنی ررهشیمارقتیالوو جامو
 Leite هلا ارما OSL دنرا دکمه و a راتالو 7 جو هکن ؛نامرث هل رکسعیجد

 ۱ بودیادام هبیذعلو د الب بی رخت وداسفو ibe اولا هدنراق درا او بورد :وک هلبانیدیآو |

 | نالوا بوخ یساوهر وی Gee نامز ee بودا عج ناورف لامهلبا دعیکشا ۱

 | نییابساو رهاوج كناشاب شانروک هدنسهعلق كناخدو * یدرویک هددیهانوک | ۱
 OSE Guid هدمب بودبا مد زو هل رکسع بولا بواوب ندوفنبم BX یو | 1 |

 هقشب هدیلوطانا تبالو هنرکسعو | rly دالوا بولک هنلبا نیدیآیْد یمودنک | ۱

 EST كولمنازرب رونییروع هدعب (كوام (ai یدتبانییعت راقال# ۳ ۱
OT ||ورندلبنوا نوال وب نامزوناما هللالفتسساو تکو شو, توق,نداعع>  

 نایمرک ناراو هیودنک افیاسو Kak یلغوا نامرق نالوا سوبحم «ددسورپ |
NG wan Jes!هئلغوا انو هکب راب دنفس ا یک اج یویطسف تیالو و  

why) cylنيعڊق  yellقیرب ره بور و یتراتالو یرلقداوا ہا شدا دج ن  

llسولچزالفدح ناطاسدرهت لاوجارد لصف) یدردنوک هک بم  
 شاما اقا dels هدرویت alt هر زوا S08 هدورافوب Ore (ردتخرب

TTبرس کت تر تب سس سس سست تک تو  
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oe ۳1 ۱ .  

 ۱ هنراصد- هیسوط ail تولک 54515 هل Susy J ؛ ید یک رد ۱

 ; ۱ ae AAs واعم كا توراو wis sll هاشاودورف ندک ارت هدا ز و رک

 | یس داز ەش مھ كراددتفسا یک اینو طس نکر دیک ate تاقوتو هیساما نالوا |

E o مپ Be 

posts | ۲ندیازا  co | ope sكووتواک هلو هدأ ازش هدعل تود لوا ۹۳  || 

 (ck) یدراو هوا طا هیس اا هکودلاربخ نورذنوک رنو تا Fle نلاوجا ۱

 : I]اودا ك یدوت ت ولو ۱ هزژوا  ak ls Ssداعش یرکتص ناو زدنوک وبا ۱

? LAER ERS REESE SERENE foe SOE MY TR 

  4 dsl heyyهعاق نوجا طبضو  aهدازهتش (كنج) یدریو ناما ||

 po ی جسم

ee 
 ۱ هل تک نکل تواوا ادني + لقب ا <SS o صآر ناک رت ax وهم

 Price I Soul دنسک یکیا بوبمآ وا لتق درفرب"ندتفرط هدارهش
 Risks He خینرک | (Cols یدرب 998 د ییغوالتبا gore بواترور |

 بوزاو دل زاغطا هدارتش هدک WS ربخ وند ردشعالافمدآ ردقك aah نواعاط |

 go هفیج wy} toss یشان Lalas er ك داصقوا ore Salu2ilys ةدکنح ||

 digs فو (gos \ ply تسانش ی زا هم ا كتاوت ach هژاب هرات تیز

 لفعو Selim تنهدازتهشروع (كنج) رلیدلوا غبات waste نیلوا شاک

Gath sealsبودا خدم هدنسلح ارهاظ  Juleیدزدنوک  NGS 
 يوا داق نالوا كارا (lt هدکنناح تالو" نیعلوا یرضع فر ها

ilتودنسیا هدارمشنودنا ءا یزاص یکی لجو بودنا عجخایعشا هلن ها  

 یلغوا ناشاط بوچاق یلغوا دابق بودیا ربا نی SSS تیک فو دضاط+توزاو
 !wig هرضاع ییسدق لتبلق نالوا هدنط.ص لرا هدارهش ورک هنسهلق

alls gsنکیا نک اس  deh Les) Jalتولک هاوازاق بواوا رادرمس هناکرت  
 یزرتتندنراتکلم كند ارش نوک ره 4 رم ولو هرزوا ۳۳ یجد.هداقوت

Coyleییدردشا  aslدال  oflهدازمش هنگ  attنواوا رو  edule LA t9 4 cals) 

slsنداموقوا نیهمانندنرورغ لاکیخدوانوردنوک هسمانرب  seردهدو  
 لک د كنج هاکنس مدا russ alas هدفدوفوا یی همان هدعب !ga ocd هل

Faleوزاد لوک همان ود تیکراو م هر ویوز ول زوک نامه ردک | طض یک ۶  

gusدار  elaنامه هداع  A.هدن رک رشا  wy ly) Seرقم ا لع  asl 

J+!یلخوا  Xueهدنکار دنهج همش 35  LiKeرکسع ولنآو ول هبجكيبنوا  

styلد هماشخا  aeنوع یوا × دونحرنا هدناف )44( ب  Fiogas 

LEI IOS orn رس ور به یا دعا ٩ ۳ lanes) oh — -- 7 

a 
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 | he هدک دلک 4 ae هد نهم دعب (كنج) یادخ داوات ر

 ۱ یرهش بوراو هراص> هرف بول تصرف یتافوا یورخ !des“ لنا ناچ ما ۱

 | عج نی رکتسع ید !ool gad OK Lat یکیدسا pole یس عاد و طی

gal |بودا كنچ راجانراب اکرت بوراو هلفغلا ىلع هدر" تقو بودیک هلږاغلیا  || 
 | روصت» هدارهب بوجاف بوعارب یتسورح Sey Shy یتسولواو لا | بونص ۱

OEE E,یدک هداقوت بونود  Aru (Chix)نداکر هدنزخاوا شب زوب کس  | 

dhعابنا كبر وقع باكر مان یلغوا  dyeرفاو هناي, نیفلوا رورفم  | 
 Shit هحتو تراع يکلاع نواب هدنفارطا هوازاق oh دص كس بولآ ایفا

Si!هدارهش نیک! دیشی " Kae land palهدنتفو رههرب پودنا راغلیاهلبا  || 

 | a= J Seek I ESS لوا بوصابنن نکیا میان der clas *هیفز لوا

 | ربسا یک لالا ف بولوا ضراع رهو نایذه منم Uh ژ.ندنبج تدشو هزر
 ey هدروخ رعت a هلیعباوت !sent Ses كب ms بول وار شمش nb دممط یه

 || هدارهتش al ماب ادا gat (<D) ۲ هداقوت 1 Bk وط Aly هد ازش بوچاق |

eb aeی ا هدئیسارا  A>دی ره ناطیش مینو  gl myهک دنع  dayیدیلب  || 

 ۱ بدو قل رط عطق هدساس الا مودهم ساویس ب ودیا دب و عیطههب ودنک

 دیزباب نالوا SE را عظعاو مقا هدازهسش نیکلدیبشیا يکيدتبا سان لاوما
gLضمب  Eبوردنوک  ot los ylهدیارخ رهش لوا درع دزد "سه  

 دعوو هرصاح یرلنا اشاب نیکعدبا رارق clog yaar هرودنک نعماچ ناطاس
 ا2ا هدقدلوب دادنیشا یردانع cla bl بود ا.توعد ملی ade بصاط

Carlبوشلاح هکلد نیراوبد  lo alyنم هدقدلوا ادب  daa Frcs 
 ماد دود wl a 1 هدنکا Nala , جد ,Lal بو شاوص نوهیح هبهرابنم

 بویلغاب نس هلج بوخا هغاشا de pal ب ولاق راحان Lett ندن دوعص)ا

 بور و نیکو هبوت هتنایخو داسف نیفلوا زداهب هدنراکدروت ڪ ه«دارهش
 لدلبا * !goat ادا gam Clas * عودا ادف Ky stl (مظن) دوا |

 لوح نیکعد * هکلوب مرگ دهن مدنا یقرو * هکلوق ی فا هکنوج

 یجبس هدنامز زآ بوراو نیکمردنوک a perl كني رهش ساو بور دیک
 (روش روت توعد ) يدلوا لصاو هنلاج یلوا هدکنرومعم dhl لاک |

 | ردقو هلرببدنو Lola لاک هدلاشو نستاقو هدلاح لالتخا كن هدارهش |"

 ناساره !Gately نارتحاصو ر وهظ Jal ندنکیدتارضهلو رهق ادعا 6
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 peri ea 2 oo دف 2 SBE رشا وزار “4 ور وا نغاوا

 هلا هفا یو باده yale نوا نوود هکیدبا داماد تودنا ie هندالوا

Gus eyهبهدارهش ید ید زاب ناطال ع نودا  sgl reمذآ رم  

 مدآ ,aie هللا نوتکم ولرهم خد ندنا بور دنانا هلبارلتیع وید ردکغ دنا داماد

 هلام ظا نوردنوکراءهدآ هل ا.عتسا !Grab هدارهش نوردنوک هلا یعلیا بولآ

 potas تراشا كم تسودزا (ع) بو وق هثشاب بوب وا or وتکم بوروتک
 نسهزقروق 92098 قاود ناو را هد نوید ةعاطو ”as هه وهدم # نی ود

 dy Swe بواو \ pas STH Nas لک و هدنراق دشلاح ast! te ندکشک وب

 یک و نا نوشاوص افناس (es) یدلک هه مع 4 هيض هدعإ 0۳

 هلب Sas تبقام بوشاوص رکح بودنا مون نکر ک بویلکب هدو غو یب هدازهش
 هذازهش نالوا هدازآورنس (كنج) took نوخا Lt Gaim نوئض یی
 هل pF مج ك Je یلغوا syle ندن رارادرس زرانات هدقدراو هذانآ ضاره
 real امدقم بودا ن pet -ظ رفر St DIOR هدشلوت رک نشد هاش

 بوشل وب بواک بوردنوک س وسا هدننروص یچایا سوماندب لوا نوجما لاو>ا
 بودلءوق 3! مور ر کس بوجاق بوشاش Je بوراو بقعرد هدازهش هدکد تک

 Salah لصاو زب هدارهش (aby) یدرک هنسدعلق JIG دل الب ك
 دن gat ندتلاوذ بر aad دل وا نو قفراو ةروع GPL ییدکسح < هدل وب

 نالوا هل نکیشلک هنس اون یو بواوا مزاج هغلوا نسح هلن و فطا

 SE ope yet اصوصخ ale gf ae ST بودا تفایض نسخا رو
x etهدننامزادغا موده  seناخ ردلکد لوفءم 5295 یلاخ  

poe 1د راز  anی رد  Semهز  slab lassلماکولق اعبواو \ یسهجاوخ بو دز سەد  

 یدلوا eee هکلک رخ توردنوک هلا هلا ?asl راذتختا ید yb فوض نالوا

 03( <a و تاعررول se ناطاسهح رک اناځدن زاب مردلب ناظاستاوورد (لصد)

gal ||ن ركل  (Bi)هساوا رده  Pole Jalنطو * بی  | dusهآرفدا  ‘a * 

 لوا ةه وهدم * کس کا Fo تذع هساوا * نطو بح هدنلد شعر ولاق ||

 | eg ge gas EK 2 چ ak es 298 رویغ ةاتش

 ۹۹ اب یا نت ره اکا cw تاص مو باد موم رتا

 یس اص سس م س یس SS ےک ےس س او ہار ھل شود مس تو سس ال سو دی ی سس و

ee س 

( el ) 
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Sashندقمالاوضراوع دنطصاوا ساوا كلبجر شب زوب زکس هنس بولوا ضراق  
 لیدبت هلقذاح uk یکبا یناروه نیکغا شارفبحاص شارد شازمو مال
 هراع نکل یدشوا یعدس هده اعم بووک هر فا نوجا اودو جالعواوه

 ندنراد انفو یدتا تاحر )ع( نوک سدچن هد دزد نوا hat بو لوب

 بذک یرلکدید یدشا تافو ندنا ب وہ رهز یسودلک * نب زوک هاش لوا

pwیسهزانج * راشعد ردح  aang,زب زعرب هدرهشقآ دوخا بولیدلیا  Sop 
 افجخ رج (مظن) یدلدلیا query هدعب بوئلوا نفد هلی رط تناما هدنزاوج
 ردا هرزواتخن هک یی * ردیارا-هظاهلام ییسدنیک * زذباراک باک

 لح * رهب شوتررب و play هک هک * دنب هتخن ردا LAGE * دنلبرس
 هدنآ یلکرغ * رردزسافو Fb ناهجوبشا * رهزءرکص asl ماج لوا ردنا

pulرهز شايل تسنشرمس هکناز * رهدغاب دهدن تمالدس یوب * ررد  |[ 
 (مظن) هکیدتا ادا ینوعضعون بویجآ SF نودیسشیا یربخوب روت سل(

dingزر نص ندلایدلآ * ینادزب را هکنوخ  wa * Slingsفیحدص  

 مکیدتنا یذلوا ج * ههاح ندهاج GI طوفس هک * ههاننهش لوا

 هنادزب ا * شعاوب اضف ,a زاکر 1 یدلوا هل ی ےہ rr * راکوا

 دشب هزب * هنرراک یاهتنم dle * ءنرراد way daly * شعاوب اضتق»

 ید كموف رم موح رم )55( le یدنسع sR Sle كهشوب یدلوا
 ۱ US Gee عدق لشعوب ابوک هدیاسسشنا ضت رعا wl p> ples یخوتفر خ وز

CLall¥ (let) aulفو * یتبدشت تولادعب  Gliنار اداز ییتدوزام  

 ,ye شکاتافو اقیاس رؤي هدنابمشدام یکیدتاتافو هاشداپ )2° ba روی
 تافو FoF ازربم یو و هدا ز ندنرالغوا یلص تولوا ییغوا كنيلغوا

SEمال یدق  ldsںؤلوا مال آرپ  ahsنالواهناخ كب دن :ندزک اله رک یه  

 روع COP ate یرلنا ۲ هنکد تا ع یساویصس Ole Ab هکر ارشا راتات

 ندموربوزونک همی راد بودرانهلبا هطوحالمو رب دت cle هلرصفت عاونا ی رلتوپ
 ols لصف) یدلوامزاع ?A ناتسج رک بوراو (dey ضرا هدعب هنا زرا

 Chg عماحرب هد هنردا هرزوا قلوا مولهانیرلاس نامز oH; dosh (موحرع ||
 یتاصاوبا Gy افشرادو ماټخو هناخ sling تراعو هسردمو عاج «دهسورپ
 | بودیقا ندغاطبوبا رارک ینیوص نالغاحقاو ,Go bale gl هني راشي ورد |ا

 | ONE sty یراجربخ بوبا ?Jac rere یبوص نالق هلطف ندنرانب ودنک |"
 س _

Or دو 



۱ f nm Bw 
 اا ۱ ont ملات مدنفرو ot هد سورا بو # یدلوا را

ula)ینیتالنب ..عیاوو  FUG CY lyهسر دو جاج هدک دا تل  plies | 

 ibaa هد Boa ةد دمو elaine nS لابو weil las حزما و
 ید هدرارهش ضب ناب وا جد هدبشناغز ودنک.نیودیااب مهاجدرب هددیهانوکو

 dig le ریهابشمرابک نالوإ هدننامن كموح ps) dash Jar وازو راتو

Been red )۱ ) Kalرهتشهورهام نور ندیج هدمولاح, عیجچ !یرإنفاا  

isa)كن ران مضج ییارسق )ید لاهچ الو هدمو ر  Coleبواوایدرکء اش لاو  

hy ۱هرکضبدنبافو  wag? da pyبوبقوا هل من .ندلیک اش بو راو  

 {aby. Ohm یدلوا Som تاچ كهاشداب نیولوآ sel هرکندکد لک هزدسوزر

aly arisبیو  Rae) atl ke 4) ues daeبورردشا ب نیس  

 239( LIF تداه cael ندالنم Fla هیالع حش نالو | یراضزح رانش

 سردبمو غمو sols als هپ د سوز الثم هدعب oly 629323). bole اچ

sales ۱هوس  ES gash:لئاسم نپلءولردزو هد هلل زرو بو دی ارسفت  | 

ee pct هلن وا ضرب least 2+ Pug ts na دډ 

ate hieموبر  sath Gib eyesلب نوا  ys otدن ی  

Soulوا نیو سيلم بولوا  eyلاک نکل بولوا يرراكتمدخو  
 ج رخ ینا هماعطو wld wash قا ارد نوجا etd هل دپ ہک ناپ ناؤسا ۱

 هسردمو عهاجزر هدهبورپ * یدربک Holl هاش وزدو دنبلدتجوک ټیک
salههاشداپ بموصح  ob axelهدنوکه الم یچدوا بو دیک هنلغوا  

 wae: paw جدو !wat نییعد aay, Bl jets an Joie Ay هجا كي

 ولد ردنوک oy ییالنم (als نامرف 3 بواوا مالان .bob هدعد بو زاب asl ما

 یدلوا فرمصت» هنب رابصتم یکلوا بلک garg نب God نیکم ندنوکر پخ
 هدچوا زوتوازوب Ke بولوا ندایندرداون ۶ «دیوقتو .دهزویوتفو سرد (ع)
 فورعم هلکعد SN lol هک یرد رکلا oe نیدلا (BL Cy ردشعاتافو

 wal یدلوا dk روهشم هلکعد as زازب یاواتف باتک ییدتا ast نيغ وا

 | دگر دراوجد یناقلوم ضب و یباتک فیطلرب وادا یرذدرکب قانم هدمظعامارم

— 

iaلیمگنو  esis4مور بودا  lSهدک  teراس دو  asپودا هثحابم ےظع  

 ی تم هدهعف ع ورد ا
 تم یرانف هدمولع راسو هقف

Ou) 



KE vy Be 
TRS a OT REE AE anton ج o 

 ا ۲ ۵ یا ie Miia )~( یدشا ae هگنالن NE رول یک 2

 هدانز ندقر و هلج توزان ens هدزاش بیو یزاگ و La po pad بودا مولع

idدرا  ll ote 3 oak aie bE ae oldie Mee, 

 تورو لام ا ۵ Lal Ra Aer * دارا ۴ روس تو ی

 نیش فور ۳ ی الام هغو تور و 05( ,dpe ید كئلرون

 ىسەطةاختۆق یدلوارهام هدشاغ هدرسدلو تن دخ و تغل ایزدی وا hs گو ۱

 نیتماع نوا ی کیدا طفختوبلر زا رطسر ول pik ANT هنوناوا لورم نددح

 تلتتالو ینددارغواره نورك gl 5£ # دنا lL aan“ فراتعفو ْمواع

 ۱ Siecle pleat كنا فولوای تاق توراو هنعهدعب اخر یک یک اخ

 ۱ یفاویسنیدلا ناهش میش( ۶ ( یدتاتادو دنناانوا ز روا ن Sh ewsl تو دنا

 ۰ زوه ا نتبیدلوا هر رعتما رک تخاصننال ولهاتودنا وا سنج لوقا ۱

 dha رک تانآرردیفیلآت كنون رب تست نالوا روه شەو لوم هاکید یس راف
9 

ikاک شیاخافاذهنع یر تشأط) دنن الکشم ناب ( ysهخوتهفح تانج نیفمزا  

 all درز هنلا عم دلاکم هدا تدار ز ردشع ادار قالوا asa pu بوذا

 "ue كرون vp eget ake وبل هللاییص اار a Anos یبو» نامه هکلب

 نا تكسو ر + س “3 ou هیصدرد kbs * داو جڏ cg jad ف.طا

by yee Co)لاج  Glad Gall۱ ۶ بولوا نداد رک اش كن زلت رح  

AL هدمولع هنر هاشرف ص )4, یدزاب cr فیطار a 

 | ىر ةبظخ عیلب تیاقتواوا رهام هدنغالب یدنا هدننامز gt تولوا رهتش

 مولع عیج طر رګ یکی رانفالنم نالوایرذب هک یرانف ءاتشد# (A) و
 غوا ناخ مردلب (rang, artes yu * CAINE a 03835 توقتواوا

 dle سم هوره نولوا سردمآ etal د هرکس نو hana io ano 1 ناظلس

 دا رم ناطاسس نامزدعب هک یم ندلار 49 نابوقوا Ode شدنش * یدلوا

 راک راسو یردب هنسرد لواكنوب نوا وادی اکو الاخ یداوایفه هدننامز

dheندنفنوا اکو ب بولوارمماح  Sngهس هلجج بولپ روص هلسه  
US glyهنس شنافو # رابذتا اهدرتخو نیس الف عیچج  SIS 

 تواواسزدم هش رب هدنئاف و یزدارب یرانو النم یا Shae yy )۸( GA زوئوا

 يا رق زو زکس دنسیف ی یدتاتافو om gels ciate) ca یدیا لف ا

j 



FE 
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f a Be 
(i : 1هدءولع میجب قسیزا نیدلابطف ¡ مش مش  al gncرهام رش ۶ مولع  

 ۲ بو ردراو یتافلوم Gor و یریسفن لصفمرپ یدبا walt دهاز بولوا
 lat میش (۱۸ ) ید تا هلفنعورجز هرویت : هدفدشلوپ Fy بولک
 ۳ هدنآ ارق مع اصو ص هدمولعمیج بودبآمولع لیص دمو ترعرادد

 ردفا ك وید ana نصح رد شمزاب ALT رفاو w ول وارهن نم و

 رهدارهش جاقر sy ندندال وا كن وب بودا (ale کو ,lool هدک دلک هب هسورپ

liens ool Raبودیک هم هلی روت رسل وردب نامزدهب بولوا  
 شدافو *یدا رروعک .a ارزوا كالع” راسو فب رش دیس هدا عاص یو روغ

 هد هیهانوک بواکندمعع دحاولادبع ( ١ ( جوا نابسکس زو نکس هنس 3

 Bab el پولوا ینافلوم ضهب یدیا لماک هدیلقنو هیلقعمولع یدلوا سردم
 هرهابط مولع زرد جد ىلغوا هتشرف ey فیطالا دبع (۱۲ ) یدیاراو
 ردشزابح رمش لؤبقمررپ هرانمو هقراشمو عج نتم یدبا روهشمو رهام هد هثطابو
 هد ریت بولوا یسهجاوخ كنيلخوا كب ندا * ردراو یسهلاسر Fo هدفوصت

 ,فیطالادبع ندع (yw) ردیفبلأت كنوب تفل هتشرف diy رع یدلواسردم
 )\>( یدتا ,ust AT ول دآ Gel دضورو ح رش ه هاوو Ge کالم نا

 ماماهدفورح صاوخو قفولع یدتالیمکت یمولع عیج بو زک ییرغمو مععو
  dhsبولک هب هسور *ردشاکز ا تیاخ هسک هام هلب وپ هاند هرکصن دیوی دج شو ۱

 ره * رولب نالوا لاک بحاص یتردق لاک بحاص (yt) هدکدتا نطوت
 نذنوبیرلترضح یرانف الع دخ *وهغم * رولب نالوالامب مه lal لاح ولرد
 رفاو هلراه>م اب د غیلب Gils هلطخ نسح هدهب ر نوف یدنرکوا =a مولع

foe dalوب ناف الا س باک هدعفو لع بؤلوا  atlهیکسم خیاوف *  
 (۱۵) ردشعا ج رد wil = ندلع ولرد زوب هدنجما هک ردراو (eh باک ر وادآ

seoیور نیدلا  lleویدو  wali! Oltهلا فب رش دیس هدمجع  Me 

 ۱ eas نیر phe ab رار یرب و نر راسرد هفشپ ancy ell دهس

 | بلوا ناریجرلندیشپ ۰ دیشیا دق دروص هبال هرات الویکددزک ب ویلرپ زا Ul وجو رللا وس

 رب هدنصوصخ i's وب میظع بوي وخ File oe RL ME هدقدراو ءرصع

  بولوا نک اس,هذینردوم dened یموزنزدلا FE" Curbrsals یسهغیطا هلاسر ||

  هیمرولآیعدا پولوا ر ,al تاعهدهبع رش مولع gots) plist سن

 ( باتکر )
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 4{ :RE الف 6 (go ج jaa ؟ گام تام gale & jen بوزأب باتکرب

Ate |لم 3  Jobناضهرالد رادع ح رشیدلوا رکسع ی او ههاشداب بواوا لاک  

We aSكنو  galهرم هم هلا یرانفالنمردنایمرک یدجا (۱۸) ردقلوا  

Seالو بودا مولع  wy als Aنک  ls}هرعش تواوا هجاو> هنلغوا  

 ررایلس رها یغوا لوب كهاشداب !oda بوشلاح هر mu ید الم نغلوا ۱۲ ۳

 بودا ین یراعشاو ۵ ام ,’ad یی همان ۱ aul كلا بولوا بحاصع

 زوګ * یدّتا tie A> po هرعش Ge هرزوا یکیدد ۱ عرب pra او دهم

 هدهاج الذم بورک هل هداج نوکر 41 بحاصم تول هدکدلک هم ور

 جد اک بودا نا اھم hint هن رب ره دوب بود Ee ° ی نالوا

 زکلا كدعا ت تلادعالتم ید 598 نود دا (PEE PATE مهروک جناب

 هب هعقار نسار ز رد هطو کی دام ید من هدک !oy نا Pat مەطوف م:

 هكهاج ندنطح cals بولو ne Sf نده رط (Aa. te‘ وب روع نیکعد نده کد

oll»یردزو مس تالآ عیج  isیدلشعا  gala; an ( aeهک دو  sob 

 كرانم od | دک هرس یه بوفوا هدهور راد ردروهشم هلکعد یلعوا هنوام ۴

 بوراو a هلهاش رادع تویقوا | اعم هلل رلت د pam ید د رس Aw Da alate هاش

 ۱ é dda ro دس an aS دلک هرمصم بویقوان Orel 5 میش یراش یک هد هکم

 uel رس هه یجد ندندلارد بودیالیصح ندنا eae ناللک ۱

 اعلا an ر ندحاشم ,Ker 1 هبهلا ad 9 ond 9.35) ay J حرف

 روی ×یدتک هداشرا هزب رر هش هد هلل ماكنا نیغلوا احر لصاو wih كناو

 برعثلا ضمب هدعب بودا مسن یلیضف Shy العو مظتو تیاعریلک اکو ب
 fue goby هدفدلوا lesb یلجیسوم هدارهش بوراو هب هنردآ هدو همورو

 توروس ههبزا هل هد | وت ge هدکد تا js Ax ناطاس یردار ییاسوم تو دا

 هثلبا مود ons urls هکب رادنفسا هدو تودنا ,nad dale ڪا ك ید

 راهنسک Gams هدنراک دا راتنامرو راتفایض Sy بولوا ea یاب هد بوک

 هدزکسنوازوب ز س هلبسا وتفالع نیکعد رد سا < وس تطاس yey ههاشداب

diteولدآلیهسناک او یتموادآ ۳ تاراش الا فتاطا هد كموحیم ¥ یدشوا  

 BE مظنین رب وادآ نیلوصفلا عماجو یدشمزاب هدقینزا هکر دراو sine فیطا

 یاو lol بقلعلا هرسیهو ۳ تادراو هددوصتو یجرش دوصتم ننه هدقسص و

 ek )+. ) ( یدردبا حدم هلال ضف یون فد رش دیس * ردراو یادت
eeسم  

( ey ) 

 1 تا اس سا سس سر سس = یر یه شب ee ی سا

a = - 



۳۳۰ See 

lace gle ندیفطنم ماش راس و ندلک | an توراو ore a راثو ام Leb 

abe slat نیفلوا التم هلیظع ض رم هرکصفدک دنا لیکنو لیصح gala, 

Clas F239 فا سس Asus * یدیاراو جد یافیلأت ve" ods gis 1 ایت 

Sal لماک هد هنطابو هرهاظ مولع یرصیق دماح حش )۱ ( Sal sig Ale. 
  ads Suisهلا لیانز هنس هقرا نوعذئاص هد هس ورا ىدا ےس تاماعمو

 اک و یراقالم × یدزرولا نوتاص اکربت بوشوا قلخ بوزک بودلکوب رلکعا
 ert عماج هاشدان *# یدردا یازمعا .acl تولوا فف ندنوب و بحاصم

 ندنفوخار هدک دروک نموعهو هحوت ds ودنک Sale توداظعاو یو هدف لاب

 ىلع ندم ندلاسس حد Cy) Gas! obs هدنآ نودیک هدارتسقا ںوغارب

 Jel Grose لصاو ac رح * لماک فزاع لعاعلاع )=( (sis بسلا

(i)زی عرب  Methددق هدفوصق رارسا بولوا زمهرپ و عروو هبذج بحاص  | 
 ۳ روهط SUIS نکفجنالغوا بوغوط هدارا یداراو یتعسار مدقو یاش

olهدعب  Alteتمدخ هماظع  Seligتولک همورهدقدل وا تبالو ةر  

 یییونق نیدلاردص جش بیغلا حاتفمباک ندیرانف النع بودیا نطوت هد هسور
 روهدنم دلکعد ناطاسرمابودنا تہ تاغ an ترضح قلخ هسور یدوفوا

 | زوتوازو لوا یدالوا ندنآبوئاوا حاکن هش یس هک رکكهاشداز بولو
 ذالمو هاکترا ز ندلاع فارطا ین رش زا مالاح # !Gaz تافو هدیکیااب هدجوا

 تاغو ددو cule هدشاهارک odes تایح * ردشلواهانک و تحاح لها هاش و

 | BAY (۳ ) ینوالا وهاع هارجو * یلعالاهرس هللاسدق Coy) =( ردقوب
 ۱ حش بودا تغار نکا سردم هدهرعنا بولوا رهام ,’esata هیلعع مولع مارب

 * لصوم دش م لصاو فراع ( هررحم ) ید-ثلوا نراقم هرک ذاا قیاس دماح

Jalتامارک  Jeعرب ( ڑن) تاماقم  ibyهه بولوا زبهرب و یوق بحاص  
 سفن 1949 سوه رخ شعا ع ن, رادار Gram هارو J و تک

 دالمیرا نم بواوا ید رم كوب اشاس راواوا هنو نیدلا al ee یدبا

 هلضفن هارجو * ىنصالا هرس هللاسدق ( هررح ) ردامد لوبق Sts ىوامو
 < تیالوو Ss Jal بولوا هد رف هب رفعص (a قداط( < ) ییوالا

 Gales pl سوت ( ۵ ) رارید هما هردارپ لو هکسرت یدناتمارکب حاصولماک

  ) Eكنءما (



vy Beمی  

 شیش اط نودوا ہنی طم كوش هل .س هورا Ae هڪ ب واوا ,od J ص 7 سها

 ! Ste * cuباتج بولوا قوذو نافرعو دجولهاو قوشرپ  damزوسرپ |
 | ندنآیسهبن ره هکردراو ینافرعرپ راهشا یرت یناطلس هداسزابنو عرضتو زادکو ||
 | رولوا مولعم ( Crنجرلادبع ج ( Segمیش یرلالعادح كن رلهاش سابارف ۱

 | هد رگ هيس ۱ (ay ok deg تولوا ندنسافلخ كس رلت am یبدرا نیدلاص

 | ر هلک ر لت سود ضا هزب هن jy نوکر یدلوا نک ابس ہدراغاط |

 | ۹ یو سو om od هدن راک دید ردقول هسا بود دنا pole ماعط |

 ou : نوهفایط هرلقونوف بوزوک Har یروسرب شک هیودنک بوقیچ
 : توي !زاغو Jl زدن ره use وشراف یسدرب ust Ast هدک 4254! اد نکیغنق

 تولوا can a ot حایصر زایدوسشد نوا رلژا هدک دلک یخدرارفاسم

 هروا یوعتو هدیفع نسخ لر هر روس هیلسدرا % ab Ub هدیراقدقدروص یرادب مع

 یدراعح ندن اوب eis فلش نودا لالضا oT ناطیش نوکو ب : بواوا

 Ells ردح en Seg) Dis 5 SERRA رخ ۵ رکصددنوک tly بولد

 لاوحارد (Jad یذلوافالسا ی بادآ و دافع عیچ كرات و قاسدعا و تاالص یل رطب

 تودنک :a ارا O OOS Cob 4 زا م مردلب ن ناک دارهش

 هدجم ناطلس هدازهش یک اح تاقوئو هیساماو alse pal هدارهش نک هنت

 ws هاوو یردب ناخد بوردنوک یعلءاروب هر همانش ر رنو Uae كتاروج

 بودیشیا نهجوت هم لروجت بودا نوارف تارخ نوه>ورو نالانو نا رک
 ,al رکسع هلج e تجاوبد هدا E ىو هکزب اجراک ob ور راکم لوا

deرق  oneیدتارارق هدراغاط بعصو مظع  CLL)هاشداب موح مرو  

 او !as: poles as و a as clon - glans هدارهش نالوا هدناب

iمورخ عصر بوربدیک داخ  Ereدن ریارغطو تا یب رع ددعزوب  

 | ود نسهدا نفد هدا کرد موح ص بور و یلک اح دسورب هلنارب glad لآ

Arnleyںوردنوک  STهم ود  Cull ) GASهر هور ىلج یسوم هد ارش (  

 رو ge یسع colt ed نالوا شع ا رک هدنفار طا amg y Las Li هدک دا هحوت

 | هنیسوا كا ىلج os یدشعا السا ها ارطالوا wl روهطظ هدکد تک

 نوکح | EPs هن رار یر Va) sl ر ازار ردارب کیا وشا هدنلبا یس دنا هدفدراو

 | ینطاسو بلاس ندلاع یئدوجو كناسعو بااغ یمومتبقاع بودا راکنج ارام

 | | (اعبار) یدلوا ررەعو رقهو رسدعاک و ردب + تخم هد هسورپ بواواباج 4 ودنک |

۳۹ 
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 she تودیسلا نکیدک as هدهسور كناسوء یردار نایلسربما یهاشذاب هثردا

 | هنیلغوا نامرق بوچاق یسوم OE هیدسورپ بوک ندیلوپیلک هللا هاوخ هنیک |
 لوبناتسا a cle vig اق یردارپ كچوک !ya طبض Gamay, le بوراو

 ه هنردا بوک ندنزاغوب لوبناتسا بودا تبحدیک ًانودیدجت بو وق نهرهئروکا |
Gyناطلسس  Aeهللا هنانتشهن بودیشبا یت وب  Warتوزدنوک  rag 

 یناسوم مردار هکبدر دنوکر بخ هنلضوا نامرفبوردوک انادهو MULE | ندنظح

Soندقم رچاقو ندنتنواعم بودبا ظفح  Wy abl yomهکتقو  piceلوا  

 هلراب دنفسسا یک اہ ینومطس# بودیشبا یربتحار ربخوب یبلج یسوم (اساخ)
 worl هراب دئفسسا ندنامرد سوم هدک دلک هر هس ور نايا ربما بوشلربخ

globoنودیشا  gallsهدررب حرفم تاوژر نایصف ضعإب شق لوا  > Ai 

Ase oolمور نیفلوا لوغشم هن  blهبناجو یییلجیموم 9049 یراکب  

 ندیونیس ییاسوم هدنرلکدردنوک ربخ هرابدنفسا go روس هتخت بوردنوک
 ریبها بولک و-شراف یکب رفاک بوراو هنرابد قالفا ندزکد هرق بوب وق هب یک
 بوشوق رکبسع بودا تبامرو میظعت اکو نیفلوا روضعب ندنلط لایلس
 نکیا هجوتم هیهنردا هدک داک هبهتساس بولک وشراق یراکب یلبا مور بوردنوک

 هلرلناوچ هرزوا Gale پوچ aH نوراوهبهنردا هلتعرس Gall ربخ نايلس ریما
 erat * یدلوا ,Jet ندراک تشفاعو لوغشم ase orb هدرلءاج هلراعدنو

 هکر دوک اوف هدک aly و <A وبدرد هرژوا لاک هب هبردا لا be lt یوم

 هژراغلبا بولوا عبا هایسو leer Angle یسو* هدانئاوب بولد هک acm وا

 هن هب رقرب worl هلوپناتسا راحان هلربح «!Cras روم هدماج an lem pal ںواک |

 یسوم بودلغاب بوتوط ,Sy ul هدیر ندنرایهارس كلوب Jal كنا بولک |
 Js قلخ ه رو یو hee * رلیدتا دیهش gy نوشد یرلمدا كنيالج ۱

gh! |یلح یتوم هدعد  ohهنهاش داب بودا عج  ils.كندا  dh.ردوب  

ge ‘iهشت  gashیوم بولوا هدئلباوا ترد نوا زوب نکس هنس هصد وب # رلسء د  

 ۱ راخروم نالوا رک ذ لد هدم هدسلاوجا رلهدازرهش هکر دروک ذه هدکن راوتلا |

 هک رد لیصفت هل و ندرخ | هجو gp tt النعم ندرانآ نکل ردیگیدتا قاذتا |
| ۹ 9 
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 هک بوععد ییعوا ناسیهرک <de یعو» pad we هد روع الوا )4.03( |



 لب Sonne ae ناطلسس نکر دیک روک سپ هبلبا

0 eve Be 

 chet de هلتوبات كس ردب
 زورف بولګ هبتزدوم هدټدلاق راا ندراپ جت بورهک داکزور هدنراغاط یو
 ناطاس هلل مدت كلا بولوا رکسعرمت بوب وا لا بولک كب gins Ges اشاپ

 یشاب وص hath یطباض كلا هدقدراو هبیرسک یاب بودبا هجوت هبدسورپ
 یلج یهیع هدارهش هدقداوا یلوق بوشود رلشاخ هنغانا یتا كناطاس یویلوژراق

 هنابثد (dis) هیاسع یردارب ناطلس ay میدن كن ها هدعب بوکح لا بودیشدا

 هعژانم (C5 یعاس هده: Galle ردوشم زاهنز * elu دزرا هک تسعانم
 dw 5, بودیا هعساأوم کیا ییتنطاس یوطانا سد زادلک د قلا هز و هرس كعا

 نامرقو یسارقو نایمرکو ناخراصو eal كلام oy هجئراو هدافوئو ساویسو
 كلا نکا لوس ندد نب دوا پوردنوک هماشتح go نوساوا رس

 نیکمردنوک باوج go نوسلوا pele دکنجءذىا نعازن تنطاس هلغ هک ردیدج هل
 بومشاوض مکح هدارهش fil هدنسارخ ob ولوا بوب زوی هی هسورب ناطاس

 یر زو بوچاق هنب روکت لوبلاتسا cute بولغاط بونص یسع Ke تبقاع
 بولب رونک هناطاس بوزوا A> BT ینالغوارپ GE ید اشاپ شات روع

Seیهاشداب هنردا نوجا زیذح هدربشدن تروص بوسک ییسشاب هدکدرب و  

 هن بوراو هیهسور دجشناطلس هدعب (دصق) یدردنوک allel wl هدازهش ||

 بوراو ةفينا دعب * نانهج یدلوا داش وید نفصتسم یدلوب تن (ع) بوچک
 ندفارطا هدنآ بوراو هرهشکی هدعب رلیدتنا علسست تویلوشراق یراطباض هعلق
 دئلغوا نایمرک نیفلاغوج eo یرکسع كناطلس هلبسوب بولک AACS ذحب
 ردنوک Sol كمردب نانو تناما هد زهشفآ abl یسوم مردارب نالوا هدکباب كنس

 j هد هس وز بول زوتک Aches تیعج eee نوردنوک دوا بورذنوک ربخ ود

 (هصق ) یدتک هن زاف زط داقوتو هیساما هغمالقوب تکلع لاوحاںودنا نفد
 بودرونک هبهنردا یناسدعیردارب نکا هله دو ,cb هدجشناطاس نايا سرما

 {Kel هلکردارب قلخ هاو هدقدراو ںوردنوک هةبوو رپ تور و رکسعو لام

 د-سد دراو هب هعلق هنره هدیلوطانا فارطا هدعب بوب د ززا !clad ately لصف
 زاحان Re NY as علاط ںوسک دما ندتلود نوح رلکدر و تاوج هل وب ۱

 یزازاب كب دوا بویتسبا GEG بوردنوک ربخ هللا عرضتو عضاوت هناطاس
Osهالو نامرق هدرا بونك هلروضح نیکمردنوک ندب ريم نمزاول عیجو  

 كردبا لام ندراتالو بوزان Kus بولا رز هعاق jam نودنا Sate بوراو

arman Hef 
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Beeو مسی  

To دیهشاا ناطلس Lyd نسه pide هدنراک دهر ۲ gals glk 2 sina 

 جوا هلرکسع كب چ وا  ELASنوا لناسبولک ند هیبماما  theیرکبص
 راو  Beراب وسعو روضنهرایدولشاوص اد هنامز ژ بی رق هماشخا نددحابط

 اکو ی رایدنفسا یھاشداہ ینویط ف (ہصق ) یزهچ اه یون نه واوأو تم
 .هدشماگبود رک لب هه یی یروکنا هنر ها  Silبودیشپا ناطاس ن

 بوراو لد نوک نواهلرفیاكيب جاوا  eeهاو یسعبوشاوص . obتوئیص

  eeزن ناطاس بوحا  esisهداقوت دعب بوک هزذسورب  Fلولم بودي

  aبوودا موج را

 wy tics ناطلس نیکمردتا ترفل ندودنک یهانسو bless S18 نسنح اون

 اشتنم ناشوراصنیدیآ IS, ZT بوراو es“ زیمزا یببع بولک ةت هسور

oTکا  J. 3hهلروالد كسب نوا =< ناطلبس تودنا عج زاسج 4  

 رفد * تبا Ad a) Fla عاد اش Jal Kao ملل هدلوا de" توراو

 جاقرب یسیع بولغاطی oda یار ایعشا ?ac :وهفم * تسزتبا یداب هدرک ات هزار

abs isرمزا یدجاق  ms Bs!نیکمروس زوب بولک هاب  Barge 
 .stain gl la بورا. an دیآ تبالو" ناطاس ه دعد بودنا lol هدنرب بویلشغاب

 بوراو هئایمرک !oral «hays ثبت بوصصاب ole یک اح ee  هناخوزاص

 یداک هر هس ورب بوډا tal oy نیکهروتک ن راحا تقم هاب بوف 3 ک اح

 ترش نیکماغا تنواعم ندنفوخ ناطابس هب ودنک !bes نامرق ۳ یسع

Oneدنکرد یکنادرم دابن * دنلب رهپس دشخهب تلودوچ (لظن) بودیک  * 
 ناشنو مان gether GLA بوشود ةتشدو of dhl هتشکرب OF هجمهوهفم
 ناطاس نکو دا ولیک هدنفارطا رهش یکسا نامز دعب هدتاور صعب * یدلوا

 هدس ردا اللم می رات * رابدغوب ثولو هدماج نورډنوک Soh بودیدا

 یدلا هرکص ندسالتف یسع یودلک ندنرله> فارطا لولم ضب لناطاس

 dat ناطاس یردارب e هدهنردا (هصق ) fel هللاو ردروک ذم ويد
 46 را ناطلس هدکدتا عج ر سڪ میظع AG هب Aug y نیکعا 5 نلالفتسا

 ۴ د رک هحرار دوح نیس دعارس * در ۳ ast زاب دال gb کت بی

dl eS Cus asبودک 4 ریروکنا نیفمالوا یا نداط> هی اعم  

eeریما بویلشاب  olehمزع هبیروکننا ید ندنآ بولک هبدسورپ  
 ?9g یکب pies هنس هظفاح Jou ee علق هدیروکنا ناطلسس هدکدنبا

 ) یو (

 



  yo Beبم =

 بولوا at BE رهش بواک هلناوارف رکسع Ole ریما بودیک هرکس ینودنک

gael aedبویهز و  Ole pelنویفاق  ast?بوقعت بودا راکرادت مظع  
Gol? allel.بوردنوک  Fogمروشن بوراو اکسنب لد هنوک یکیا هلبا ربص  

 (GAME رب زو كنرد و led pal ینارونک ید-غاک بوردنوک توزان وند

Gil Jeدتنواعم اکسس نی بودا لیدبت یدعاک هلتفارظ بوتوط راک هلیح  
 هل. یسوساخ بوزان ود نس هیلو | بدس acl دل رلزاپسم بور و aa کد رداق

 9,9 BN ییهعلق بونا ا بورؤك Gal بورکم بوق بورجاق هللا

 | نکل بودیک هغملا یخد نی ردعلق رب اس بوشود هرورغ ندنکیدنکب واک

 تولوا هد هتاماو داقوت د ناطاتس نکیا هد هس ورب نايا pal )2.23( یدلوا

 هلرک ع De نکس هدکد لک <p وید ردهدتلفغ راهنو لیل بودالغو هلسوساح |
 تضر هدنسسجحا و رهشکن هل دوج وه Sous نودیشاا !Oke wi راغلبا

 لد هماشخا ندحابص یک یکنج راص> بوراو Fo ناطاس یودیک هدش رد

 هبساما ناطاس نیفلاق جاع رکسع بولوا GUS زاروا ےک تبقاع بوشاوص

Pyهة ور نایلس ںودیک  slsرلت الو كناطاس  aنکردبا عجج رکسع هنیقا  

 هل رکسع رفاو نیکلک < ولد dey و ی ةعاف fu رولک هل داعساک وب ندراص>یرویس

 رادرمس یکب سونروا بو وط vl بودا مع Kel نوش یتایلس یلغوا
Arb puss!وراو ی دوابوردنوک هنعفد  ob auتو را وهلنزاحا هناطلس یلغوا  

 !os Sas نایلس ںودیا دهعهغلوا نیعههناطاسبورب و نفصن كنىرلتالو
 بسا ندرارب راس كنح هلا رارواک a رزوا ار 3 یدراو هب یروگنا هروشلا

 یدلوا jones a رللوا تن توئود كن Sus was ale هنقارطا odes یدا

 هلاحوناطلس ںود۔ا ںارخو تراغ ییاطاس تلاع یرکنسع كناهلس رما (هصذ)

 GAL نامرف عیط» بولوا هلی ندعدق هک یلچ یسوم یردارب نکیا نازحارپ
 هزکمان یی هبطخو هکسو م هلوارکغارچبو دا lene بوراو كردنوک atl موز یب

 وشرافیکب رفاک كفالفا هدقدراو هقالفا بوک هلرایک ندزکد 2 بور و كنحو

 ه دنر لک دتشلا یرلکب یلیا مور بور, و هلحاکن جد یتزف بودنازاتاعر یلک بولک



 ya دوا رايدر و ها طاس ws A> (ine یراهعاق تواک GA 4 نالوا هدو

 | انابحا بولوا هدراغاط بوجاق هلمدآزآ بولاق SIL یسوم نیسفلوا عبا هزایلش

—- 

e e Be 

| Sess ہدلک ct \ وب وی (هصق) دا 5 و Pe, 

 رلکب یلوطانا نوب وق  coiمور ندنساش در یسودنک بودیا  whlبوک

GIS: Sh مور هدکنج ءانا بوراو a رزوا كنبلج یسوم gl عجب Swe 

— 

 هد هرردا هرزوا dt ناییلسرما wg aS هغاط هس بودا تراخ "Jy ue ںواک

 ربما (C28 یدرازوک نتتصرف كنا نیغلوا لوغشم هر شعو شبع هد راءاج
uleدڅ ناطاس هلتوعد كب بومعد نیغلاق یلاخ ندعزانم یلوطاا بودیک  

 كن رلتنال و تاغوانع و ناخوراضو اشننمو نیدنآ لناهلس بولک هب یروکنا

punyںولک هر دسورپ رو  Jaeیدلشاب هکعا داعلاوحا یظاو دالبرصت هلا دادو  

Jarryهدهنردا (هصق) یداشرا  le posalیب  ifهلان هداب هدر هبامرک  

 (میظن) owl Sole seeks یودع معو روما cy لغتشم هاوو ترشعو

ereهیلوا زکر ه یروشک * رومگ شزور هلوا  ygناسا مک اکا #  

 هک * ناطاس زردکر ک هننتم * ز ورفا ئالم هل وا djl ل دع دا * رورو بش درک

 یرقم كنارخآ رولوا * ضب وفت نیلبا هربغ ین رها * ناور هدنروشک یرما هلوا
 * ردقجا ST alae لهس * ردقح تعادو نوح تطل * ضیضح

LN ee 

 || یلچیمومسپ )8( تسک ابانو جن هکن ادروخت * تسک ارداز ین ۂشنارکر ه
Leleنامزدعب بودزوک نتصرف كنوب  SL?بواواعباناک | یساسوم نویقوییغوا  

 | ریما كب سونروا هجوق هدکد لک هنب JL gad یلوا كنرکسع بولک ههنردا
  dele oleترشعو ماج 4 (هزرحم) بوراو  guileیدتک , Dolاهاش *

 هدکد نا نوش هغج قو د  og’ Voleهکر دیک یسومنسرواوا عنام هنمروط>

 .هرشط دوا بود شاک للز هکر کفو لاخ هکلقغندکلربب هلو ارداق هکمک هع رزوا
pe نکا ظ.یلغت نوجا andl بوریک اغا نسح یماغا GAN هدغب بوقیج 

  OLبور دتنا شارت نلاعص كناغا بویقاق  Gbهرشط ید بووق
 بوهیج  | slروک ز راموا هل ندتیکن زب نامش دو نځسود ةوکسصو  SSهناکب

 | charred ندنایاسربما ضاوخ بونب AT وید ملهدیک هب یبلچ cede زکلک یدلبا
 | كشیبلج ینوم بودیک هلبب هلکنوب یسهجج یریسغ ندکب جرواو لبتم هرقو
 نسکرادن هلمادخ صاوخ هنانسم ناولسرما رلبدرونک هیهنردا بوشود oS وا ۱

Ey 
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 نوازورکس هنس رلیدغوب بوردنوک یتماسوم نويد هدک دنسشبا یلچ یسوم
 : نوک نوا bh Fl So زکس قیئطلس تدم dx a Sold ندروع یک ae # ترد

 || رخ بحاصو یورب وخو عی نکلاوه لها ھجرکم ورح موح رم * یدلوا
 || هددنردابودادازآ ل وقرب نوکر ه بؤاوا لام تیاغ هناسح او دقدص gull انو

tele Yuراکدىد قسع  ugیسوم نسهیس ب واق ماعان ب ویلشاب هن سا كععاح  

 یلچیسوم (هصق) یدردتبا لیک دم ناطلس بولاق ماقان هنب بوری دباب یبلچ
 || لتقو لرع هلیس هناهبتناخ هنااضرمما یرلکب هعن هرکصندکدک هت هد هنردا

 بصع د ن راک الماو لاوما كرالورعم بودبا et ینرلمدآ ودنک هش رار و

 | دوا بود Flog یزاغ كب سونروا نالوا !p| میظعاو مدسقا هدعب بودنآ | 1
 : هلا نکل نو ردنوک !wae Plo oi هناهب وید مدلوا یا ندنس رغآ زوک ۱

 | یسوم هدش gl تکرح یکی عا نکرپ وا لا بواک lel نیکعد ن 9

 || راغب روق شعنب هلقبطرب هنکوا كلوب بودیا تفایض نوچما ناحه*ا توپ یپلچ
 | هناهب وب بوپ راحان ندنسوقروق بوبالقوب dS یماعط یکی عا ery بووق

ablلام باط ینارطا ماک>یلح یسوم هدعب * یدلوا صالخ  bl eTندودنک  

potرا هقاش فیلاکت یرازکجارخ رافکو  Gaal podلوپناتسا ندهلج *  

aay hsیظعارب زو ب ویتسیا مظع لام  eal!نا اشاب  Jeهوس كنوب اشاب  

 بودیک Gach abl هناهب وب بوبد coal لیصحت بو راو نی بوزپ ندنقالخا
 ۱ هد ناطاس هددسو ر dco as ony نیغلوا سود Pit ورندننامز یرد

 ید ناطاس نیکعد ردمدا رم قلوا نکلوق بوراو هدنا بوردنوک همانتب دوبع
goalsر زو هدقدراو بوردنوک بوتکم و ید  Gayl deelمور  ablكم  | 
oy wwبودا  alyرلنو ساک نیک را دعوو دهع نو شاربخ  ALراصحا  

gon!ك شد نوا ناطلس نیکعد  Vaلوبئاتسا هلرکسع ولت  ab Lawںولک هنس  

KE ATیدناناق  gonییسحاون بودا راغلبا هل ویناذسا یلج یسوع رلخرّوم  

 بولک هناطاس ندن آ هروکت بوجاق كب كل هاشروک یمظعارب زو نکر دنا تراغ

 راکروکت (هصق) ALE ذ ییاشاپ میهاریا بوبد یدشا de هند مور
 | هلرکسع دم ںودیشوا یلج یسوم tl تفایض یناطاس بوپ وا لا بوروتک

( 4 ) 
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 ails os“ ناقا ندر هتل بیولغاوص ot هدزرک و کا با + هلومناتسا بولک
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 بوشلاح هءفدارزو بوبد ini aul یهاشداب یواب Jade * رایدر نوک, 3

 دنلدو ناتفق abe ab pot بابل بدیطرپ نولآ ت تلهم نوک وا هدفدلوا هراح

 رد نوهکهتیا وک ارق ییدطوا هلیسهناهب كنا اوه یهاشداپ بوربذسیک
 نوکر دشا S < یترللا نونایط رافد صد یتیم توصا راهدرپ aur راراودو

diate)هاشداب هدعب بوب و5 مدآ هند را  oakورد نوسلوا هماکنه  A alu 

 alle ty ندنباد بولک وشراق بییطدنراقدوق ورا نرلیشاب لولب ,Gly نام"
 نسبوُلاح <a الو ههاشدار زب ندکلا رم ?ob داد |Lisl, acas ار دو | ۱



 | «دندرا Fo he نودنآ هد رع وید نسروپدنا ن ویز هلکمردستا تکر ح ینا |

 ۱ Gal ) مالدمول هل فاعال ( قدصامو مراص ل ول سه فیس eam ؛ارحا

 | تو هدهتزدا ردشمزا یاتک wale shal ماکحالا لتشم :دهتف زدشمؤقوا

vit Boمی(  

 بویم#ب ماع رلزمک Ke وا لا نیکعا كب رګ colcool fam ویلا هسک نالوا
 ود قحا هتسخ نکل ردهدئابح دروک بوقیح Syl اعد ههاشداب بوشاش

 ارزو ینکو دلک هب هسورپ ند هیساما كتهدارشیونانما رلیهابس gle هدر لک درب و ربخ
 رهش لهاو هدارمس هدقدلاق یر بیر هب هسورپ هلناوراخ یتیم هدک دنشیا

hyقز ر هشلغاتوراو  boostیھ با قرف كن  oHنوڪ٣ ورو نود هدننوک  

 یسورجماو Goer ندرعرعقآ هدهسورب (هاشداپتارمرد Saad) Ase تارب
jas Soil aly As tyeوا: زاب  natnعماجرب عصر دننام ليش اکر  

 هاکعد هنناطسیسهسردم و عماج لب gale هکر دشعاب تراعو 4 fy هسردمو

 هنس dai Lal هسورپ ها لەش ەدان 5 نددحدنمشنادر shes? yb ردںؤلوا روهشم

easilyیدسشلوا لام لها مولعمو لثم بّزرض بوند نسزنسا قلوا  * 

 طرشقلواتفایض هناهاشداب بودا ماعسرد مظعررب هخدلوا Fo سردهره

 ,ugh» lm 1$ یعدهدنوفز < ةبصقو * زونلوا لعهلکنا ن الی بودا

 هق دص یرلکدید ءرص هنب رواحم هنندمو Ke stew ندنلوصح ینافوا هلج
 Hy ادتا هدمور نیطالس تداعسلا Bel تداغوب توا طرش كلردنوك

 هما او لماراوالءاعادو توردنوک رهفدصرفاو هنیمرحیدهدننایح * ردیداجحما

tli!هارو  Saatاصوصخ راناوارف  sareیتوک  al adراماعط سفت  

was"یدردیا راهاعلاو هق دص  eat)هتمهیاع ناطاس لوا تجر (  

 دیه gulls ولدع * یدلیاددج gle تاود * aca alas یدلوارادم ےک

callهاوثمباط * ماظن هلقثور یدرب و همور كالم *  lalla g Sl(لصف)  
 Gall se اتالوم (۱ ) Hal ty عریهاشم رای الو هدشنامز كموحم

 ناطاس هدکدلک همور بویقوا ندنراترضح فب یش دیسهدعب ندالګ as یمکلا

 فولوا سرد« هسرادم font هدعندیعم هب یرانذ هاشدنگ یسزدم كئسهسردم

 هداب jbl بولوا یتفمهلبا هسفیظو هجا زوتوا یوی هدننامز داره ناطلس
 یدعا لوقود ردلکد لالح قلاهدا 5 ندتافکر دق ندلاملاتس هدکد لید كغا

valetباک ندنوب هدازهسجاوخ ردز وک ذم یسهصق میظعر,  EHیراخش  

 ےگشگیگےۍڭگAگkطüفضÃآصگd سس سس >> 7300000000 000000000000000اپپيپيصيصيصپصپصپصپصپصپصپصپصرصرصپصپصرصص =
 رهتشمو فصنم دل الصو رعت لضاف ینامرق بوقعب یراص (۲ ) یدتا

Lm ) ( 



2K rio Bee 
 هدنس هعقاو یدتسا os E ae توراو 427 ردراو Stadt joa تواوا ۱

 | ندوضرح اهشنف !dager elle امو ) dnl لوسراب بوروک یلوسز ترج
 لسو هيلع هلا یلص لودر هدکدیدردیمل وب sal gate ندزمسود ( تاماهلکا

otal)(۲ ) رلشروب 90 ( موم هال" مولف  ginsهدکن هدنامرق  
 هبشاح هب هباده ح رش هباص م !wy اکو لیصم یهیلج مولع ردند ۱

 فرامولءاکو Seu yh نوص (Ce ردشراوید ality صف بو زاب |

 هغاحهس بودبا هجاوخ aX ناطاس هدازهش Sy ناخدبرراب مردلبنیفلوالقاع |[
 یدشمردنوک هاک لیلا نکیا هد هیعانوک كنلروع ی ون هدا نهش دعد تودک هلی

Co )هزوکک هدشنامز دم ناطاسس بواوا لماک هیقفو لمامملع هللالضف  

culeهک ناعلس نت 5( یدبا  asl cheیھ نیفلوا موادم هن سرد  

 هدعور * ردندن ge af y هدیسا رو تالو یدبا روه شم هلکعد sas ندلا

 یرانف الثم ندیریغو مور ءااعرابک بودیک هراناتو مع هدعب بودیا لیص#

 راب رردرابرپ رباوراخز ba FF elles بو قوا ندر هاو oily و تالع ناو
 لی تردنوا ندوب یطویس نیدلا لالج جش بوراو .رصمهدعب * یدلوا

 تارصتح !gt حدم نوربب نددح نفاصواو حالصو لضفو ع بویقوا |
 هدرصم هدنشاب رب ناسهطهدزوفط شع زویزکس یداراو :slays at ندلیاسرو |

 رانوب اشم مهاشم IT نالوا هدننامز هاشداب موح رم (لصف ) یدشا تافو

Be )۱( Sealزیزع تمارک بحاسص تبالو لها یسدق طلا دص  
 هدن | بودیک همععهدعب بودیا مولع لیکو لیصص ae رش سدقالوا یدیا
 هب هسورب هلتزاجا هداشرا بودنا Cb JM ندنراترمض> Ge نبدلانیز ج

 ہدنآ بودیک هحعع ینوفیز رم میحرلادبع جش ۲ ) یدتبا تافو ll بولک
a jl Oller seبولک هننطو هلنزاجاهداشرابودبا تب رط لیمکت بوشلوب  

 یراعشا یهلا .alas یدشعا روهط ینامارک نورب نددح تودنا ناقوهدنآ

 هللضف هدننامز ردندنسحا وت هیساما یساما ساسیلا رپ (BY Ce ردراو

 شب بودیک هناوربش هلبمارا كن آ دک دلک همورروت بولوا ندالع روهشم
 كنهشبولک هنس هلص هلتزاجا هرکصندتدم یلیخبودنا تش رط JM ندخشاشم

lesهلبس هنخ رشنن یتنیم هدک دا تافو نامز دعب بویلشب هداشرا ,دک دتشا  

aime,یرکا بو وف هن رزوا  |, dalتیم هدک داکا ید دستم  Batهللا  

othب  Sethضعب  SEساسیلارب یتولخ یارکز میش ( ع ) رایدروک  

) < ) 
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۱ ¥ vin Be 

JL weنکیآ هدرلنولخ ويد هلوا رولوا ےک ما هما یرادب رم هدنناقورتب *  
 ییها wale gacke یراممرلب دتا Se بنوفلوا هبهلاتراش اهذلو l رکزروب ءم ۱

se |یدرریدیغواولشموکن دلا ماسحالن»نیایبلجناجرادبع < ( ه)یدازب  | 

 1 !عیدع aN بولوایدب مه اب رکز مش یسودنک ی زف سایلاہپ یسهدلاو
 )٩( یدنآ یماسی> cal ردراو یراعشایهلا allele بواوا رهامهد ریت |

 هاب فراع بودیا تن رط IX ندب pod دعا حش ینامرف نیدلا عاصش میش

Cy) Galجش  Call aeدوب یودنرال  Leتاما_ةمیلھا هدشاب  

 هلتنواعمهن bt nar alu shen نیدلاردب هجا جش (A) یدلواتامارکو
 Sle Foy ندلاردب لرو GAs yy) ( a) هینس تامارک و هيلع تاماعم

arlyیورفنا رودابب %2 (۱۰ ) یدشربا هتامارکو  تاماقم هلتنراقم  Foy 
 دوب یولوب نیدلاحالص جش ( ٠١ ) یدلوا ندنیلصاو هلتنرام همارب یباح

alosیدلوا ندند شرو نیلصاو هلراقم  CVV)حش  doنیدلا  
saleیدو  olجش (۱۳) یدلوا ندندش رمو نیلصاو هلتراقم همارس  

 حش (ye) یدلوا ندنیلصاو هلترافم هماربیاح خدوبیوسورب "ددرع
 هلتتراسةم dale یباحنکیا ندا رها بولوا Galen كيرابدنفسا هللا فطا
 Hig (یظن)یدتابصا هفیلخ ہد رسک یابیورخش ترضحبولوا ندنیلصاو
 نیمججا ےھیلع هللاهجر * ند لها یادتقمیدلوا

 سس. سس سس

 سس سس

 ناطاس تنطاس ج ر جواباتفآ * داد و ل دع بحاصهلو دلار ەم ی زانو رمسخ ( ےظف)

 ٌدعف ورد شننطاسن دم AXé هنس 3 شسولح ۸۰۹ هنس 3 شدالو(رهن)دا رم

Fw atu Jel۰۱ هنس شغارف تدم  owشرع ۷ هنس دنا هعف درد شانطاس  

 ge بوک as هدنشاب fu“ نوا ۸۵۵ هنس یف هنردارد شاافو ga هنس

 هل راتخا نسح one ناطلس ییغوا نالوا هدن شاب !Flos هرک صندل چوا
 نيکعا رک ¥ راقک Ta A ردعح الغوارب هاشداب هر waits رب تودنا تغار

 هتش هلیساضر lop هرکصند هبلغو كنج al راقک بودروتک ینردب هدازهش

 7 درد لصف) یدتا Obs ندعادص Seg هرکصادلب ید: ب ولب روح

 ءالع ناطلس (۱) هکردرلنوب یراهدارهش الوا (نایکی :IS و ارزوو ناک دازهش
 1 بوللوا لس هلن Aloe اطلس یردارب AI هدحوا cy زوب نکس ندلا

٠ ۰ v 1 3 ۳۹ -ی ۰ -  

 نامرف هاشدأب هدیتلا قرد زور س نکیا ,od تولی ,yy el av ودعد

۱۳ 

 س س ا
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 هر شو ندنغاعس دون ر هلھاشداب ۳ هک کرک جا dn .د زوا كنياغوا

 | (x) یدتا Slog هدلب وب ar هدودراو هنغاصس زا رخ ا رو بس w واک ۱

 Jay ناطاس (۳) رولک .دیغاشا یلاوحا نیغلوا هاشداب هکر داخ دجشناطاس |

 ناطاس (۵) نس> ناطلس (ع) یدلرونک هب هسورب قیم بودا Slog هدهیسامآ

 دجا كحوک () رلبدتاتافو ن دمتیچ دغاعس هدمنردا یسکداو ناخزوآ

 بواب ردنوک tangy هلت وبات یرد بولت ردغ و نیغلوا هد ارس یخدهدشنافو یردب

 ےھاربا مظعا زو (۱) هکیدپا Ags راكب راکب و ارزو( (LU) Lads نفدهدنآ

Lat,یلعنب  GELد یدجو یردب اشاپ لیلخ  blnلآ  aleeےظعا ر زو  

 دی زار زوو ردشهلوا لتف هلتمهن Gils اشاپ ضوع Sle یار زوو 24!

 اشاب هحوراص ر زوو اشاپ ,gel زوو یدتا دیش یو قطصعءهمزود اشا

 ںونلوا لرع هدعب شات زوع دلو اشاب روما ر زوو اشاب ندلاںاہش pole ر زوو

 روءدلو اشاب ey زوو اشاب هجارفیاج یدلرب و یکلیکب راکب یلوطانآ
tas plناخوراص بوللوا لرع  PIBناتسو یدلرب و  lags Olas ne lob 

 ناربع رم كيءهرجو یدلوا دیهش هدنسارع هنرو یلوطانا ناریم pe اشا هحارقو

 هدنتافو یردپ اش اپ میهاربا دلو اشاپ لیلخ مظعا رب روو اشاپ جروا یاجت یلوطان
Ml pus gelنیهاش هژودو یداروعگ هشرب  Ol na ne Lobساق ینا مور  

 یکی راکب و WEL سونغزو bel مور نارممریم اشاب دواذو bl مور نار هرم اشاپ

 زا_تالوو هعلق ناناوا طبضو حح هدنامز كهوح رم (لصف) یلغوا زوغزوا
 للا ندا E My حو Leite تیالو ط 2 هدیلوطانا * ردرلنول

 تءالو جواو هدح راوت رک ILI د تاو é هو ناو راص تبالو حو

 COS نکل تع یاب راصح هجالا sels‘ حد وردشلزاب هدنضءب نو یلژا

 تیالو طیضو كناج تبالوو یلوطانارد یسسایف هجوف ةعلقو bl مور تبالو
pooleسال تالو ردکل-:>رکوک ٌةملقو یساوا ناح تالو محو یلوطانا  

gayدعلقو عالف هح  atuهعلقو رهشفآ دعلقو یلبا مور رد كينالس ٌهعلقو  

 Baldy هردنعم ٌدملقو Jol مور ردهدریاون علقو یلوطانا ردیرهشنکی علقو هبنوق
 رد قحاحوق هعلفو راصح کا Baldy هرم ay“ زج عالق راق هروع دمرک ۱

 تابظعمو هروب نمدالب طبضو حد تیفیکر د لصف) هرداب glands دوانرا تبالو
HEتنطاسنامز عیاقو  ) Cp’)رمزا هدکد ک هت الوا  Lglو  fonsفارطا كولم  



 | Sui er بودند Jule رخافو زناتسش Shy ین وب ره oll دتنای |
 هت کرب هدکلالسهدضواج ةئ a (elie معا)یدشنا نیک شن آ هافطاو |

 ۱ هه* وهذم * sul lf el لطاب ر Ks * yal هاش ییثک قوح اماوذطام )21(

 یاوعد ورد مب اج د زا مردلب نا ىلج gee نالوا بنا هدنس4 NF رو

 عبات یرالغوا سونروا بوریدب وا ایا رفاو بودا جورخ هلانطاس یناةها
 Aer یلغوا ریمزا بودا میلسن یراص> هءاف لها بولک ءزورپس بولوا

Soرب زو بوراو هلیهباوت  wars! gillبوردنوک ییاشاب دیزپاب هاشداب  

 هلیحر هدکد نشیا ن رکسع ترک كنافطصم همزود بو هثلبا مور یخدوا

pry۳ هدغب بور و ترازو اکو ب دوا بوراو هیهمزود بوجاق هلل رکف  
 Jub ها مور ay pes دنج هدعد # 625( دیش بولس هلتسا و als نوجا |

Sool |لسم  Boss w+!هنصءد  > ,> tall dottو هلا  aT, logy 

felعج بزرع هدا هدا ز ز نددح دو بودا ثاد>ا قمو دآ ود  

 ARB كولٻ ینعب نب Jar ؤط كرانآو نيرا اموع كنيلبا مور بودي
 Gy هاشداب ب زوو هتساوا Eile ںوچک ندیلوبلک هلرکسع !Ast بودرونک

 لوا یک نالسرا هنصخ (هررحم) OW afl lad رکسع دحب by بودیشیا
 مومخع نیغلوا لكم هلباقم هللا * syle لوا یجرام ناسءغط را * یج راو

 یتاغ لآ ترمصنو امد ید لوا نوراو allele pel ترضح یواوا لد هتسکشو

 ةهاشداب نیفلواتراشا لتر اشد ندب Jy ؛ ره بیع ببب FOL بودا اجر ندەح

 نسورپ بوراو هثغامرا ob ولونوردنوک abl Clits توت بوداشوق 2

 جرواو روما ناثلوا !SIE هیاشاب ضوعو اشاب مهار یدلروه رارداچ هدنا بوسک

 سبح هدنافوت Le هایساقلا كرلتوب ردندنرالغوا شان رو ,SJ زو مان یلعو
 نوجا تص هرلنا go ردانشآ هنن راکب یلبا مور یکب AF یلغوا See ناناوا

 Bag بسالب abl wl ترضح یامد nt نط صد 22599 هداتئاو بودرغاح

Gyldهک جوا نوک چوا  ysنیفلوا نوب ز  gered! hteكيد  

 واموک op ناخروام لر هرب ینراکب bl مور یهدوشراق هدنراذک هربا بولک |
 یجتالب رب نکر روظزکهاشداب هدنرلک داکبورغاح وبدیرالغوا سونرواهبب یلغوا |
 oval * یدردتارثأت SAAS yo نکیدشا ab و نوڪ ردیکلراقع وا کپ

 هداس وولنآكس شب ندنشاب 569 hey وک نوکردتنا نونعش ههاشداب هعزود

 ولا كب یکیایرمغندب AY زویشبنانوف یسکباقناس بولا ربخ هاشداب بوردنوک |

 ( بوردنوک (

 eee و سو ی ی دوس تست =
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 ?oa? oP ALT Anse هدک aL ندوص adh یرکیسع ههزود بوردنوک

 Galilee هشاب شعشبرب بزع یکیاهدناکد یاب هدودرا یسنریا بوتوطنب کا
 مهاشداپ هدنفرتح بوردنوک هماننبح نوجا هلیح هب همزود Eb ضوع هدلاحوپ
 شات رو بوزا ید هلوا لفاف ردراکچهدبا تنایخ کښ راكب نالوا هدکناب

 یجراخرپ نکیا هاشداپ لغتسیم نس بوزدنوک دغاک هکب دینج حد یرالغوا
 هنویهش al نالف هکرلیدتنا قافتا لب راکب كناهاشداب ر دیماو ر كغا لازت هنترازو

 al ةهاشداب بوچاق ندنک را سب * ریو هلا بوتوط OT یراکب بوراو

 !wad نالوا دوهجم نکیا هدنربح دینج abl هسزود نیفزاب وید * نسهلوا
 CAT كيدنج هدقدراوقرهلاج انروسو لبط بوچک ندقمرباهلرکسع Lol ضوع
 هجئالوا پوچ * هب S95 بوجاق abl ولت | جاقرب د همزود بودسیک هشالو

 همزود شاپ ضوع هدفرطوب بوبلقص نب AN بوریدکچ هبارف یرا یک
 | بوریدروق ور وک هننبسوا رهن بودا تلاغشا هراکب بودبا طبض نسهنب نخ
 || وقع هدنرلکدتبا رافغتسساو راذتعا بودبا ندرکر, نفک بوچک هاشداپ یسترا
 || هدیلویلک هدقدلو یک بوراو هنراثک اب رد dbl dE هاشداب هدعب * نوئلوا

 بوناوب یسک Bey تبقام بوردنوک بوتکم bl wu یک ذوب رپ هب هنسکرب
 هشودنص اکاهاشداپ ga Saar هک بودنا لوق هنونلا كب شب هللا یک

(eنوشاوص هل رايب راصح هدنرافدراو هر وشرا بول 99  cb,بؤلا یک  

 هاشداب بوجاأق 4 هنردا هدک دتشیایوب همزود بوعگ اس هلجو هاش نوروتک

 بودک رکسع هی درا بوشالوط Je ضعب بوجاق همزود بوذیک هجندرا كنا
 هنردا بول ر ونک dan دق نکعا ملسا بوتوط یا راها س نالوا هدنناب تیفاع

 ید همه (ع) رلیدتا بلس gale ندوجوو باص هدسنجرب كنراص>

Olleهلوا  ry gin( هررحم ) یدلوا عقاو هدسشب یمرکیزوب نکس هصقو *  
pieدا رم زل وپ رکج تنحم اعاد × داسفو داسفا لها لوا  * GEىق هدنسازا  

 هعزود basal ( ردارب 31( زولوا مودعم ارج زولو تبقاع * رولوا مومذم
 <de ٰیطصم نالوا یردار كجوك كهاشداب Chl لوغشم atads قطصم

Haeرهش بواک ههسورپ نیکمرب و رکسعیلغوا نامرفو یلغوا نایمرکو  BE 
galsز نەدا نایصع ههاشدا ب وايو  as!هرمهاص ندم  Seal4  

 نیکهردنوک yet dab هرپ زوب وید Saye ay ناسسآ ,A نامهزمس مهیا
 بویفاق هروکت ود یدیا قفتم هللا همزود هاشداب بودا هرصاح بوراو هتنزا |
 هدانئاوپ هکنسسهرب و یب هعلق هنطباض بازا بودیشرا نکلا ہدرصاح یلوبناتسا ||



e بور Bo 
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 لوطانا یس هکب نسایلا یسالال كنامطصمو بود مرز وا قنراو |dlaal ىلع

 FIVV توری و هما یی هعلق یطباض نیکمردنوکر اب وتکم 93 ميهدبا یسکب راکب
 بوزوس رانا وید ارهاظ نورشو دهالفع ندرمبذنو a pies شدعهد رهش ینافطصم

jit nateو  gyناش رخ ھاقط صم كنالال یراکب نامرةو نامر  

 دنکل وا اضق (عظن) نکل بودی مارا هک نک بولآ ییافطصع gl هلتسارف
eleنشد * روک درخ  Kiوهم وا دنهادر خرب  ax?یسعو لا یامصء  

 یسودنکب ورالنوکر اد رف Fil هتسلظفاحم نیا مور هاشداب بوروک Lange مارا

 یردب تولب ر دغوب نیکهرونک نوتوط ییافطصم سابلا الال هبقدراونهتعنزا
 (دصف) قلا رک زوب نکس هئسس 3 ی داردنوک 4 هئسوز !aad | نود هدئناب

 هاشاب جروا بوردنوکی طلبا ةنلغوا Glos نیاشاب روما Look ننفلاغوح ارزو
 کروبیسالالودنکو ن خاس ناخوراص هاتشاب a یزدارب kts CYS زلکب

 (als) یدلاق ضوعو ,eal نامه هدنرازو بور و pala هیسساما هیاشاپ

 نیکلدب بلا یکی ردت هرصاح 35( 919 یلقارط ل : راندتفسا نکیا هدننور اشا

 مساق لخوا AT یر هصن كنت رکنعراددتفسا ةدقدشاقات لوبو رون :هاشدان
 کرار دنفساہدلک دلک ه وب E هدشئاب هاشداز ندعذق

 یسودنک بواوا بولت یرلهجوت قورو بواغم یرکسع ا بودا كنج
 ان تونس بوح اق نیغلوا ح و رج de po ریش فرب goles ید

 Ae? an | كنم راتکلم * یدلوا رغاص یغالوف ندست>ارج (ع) بورک
 بوردنوک یکب دارم یلغوا !ah همان راذتعا ةهاشداپ ردنا هدکدتا طض
 نیکعادهع هج ورت ههاشداب یب رفو تمدخ و تئواعم ?ax دلوا yale هدرفسره

abl (dei)كنند مذا  cy heهنعفد * لوق  pumلولم هلوا بویلبا  * 
 ضوع نالوا ee a نا دعا هدک دلک هن هسور بودا وقع oe < هح وهم

 ليم شهرق a رزوک هدۆدةج عفاو بوللق وب S928 هللا هبج ail yo اشداپ

 هب دیعالس| كلام یکب قالف  نکبالوغشم هنعف دراددیفساهاشداب (!cs) یدلردکح
 هقالفا هلرلکب یهدنفارطا یکیزورفنالوا هدهظفاحهدک دتشلا ینکو دتا ضرعت

 هدسءب بور رفاک رفاو بوراو هل راغلبا ید رانا نیکمردنوک ربخ Kel نیفا
 یکیا بولک هللا هیدهرفاو بودیسشبا یکب قالفا یتفیدراو فثفرط هنردا هاشداپ

Gkهنس هک هدلب وبشاو یدریو نهر د یلغوا یکیا بوذیا میلسست نجارخ  
 یلغوا سونروا نیک ناینط So یرفاک دوانرا تیالو ردیذپ یمرکی زوب زکس

 ( یسع )



  Beمه بمب 3

 هدززکس BS زوب نکس ( روس ) یدلردنوک هلرکسع رفاو نوجا تراغ كب یسع
loolتکی رابدنفسا ین دنلحاکامدعم فوروک ن کر ادت نوکد بولک هب هتسورپ  

 كب بوغهب یلغوا نایمرک و رانوتاخو رامداخ abl رلکب و Sie هکمرونک 355
 رادنفنا بوردنوک هللا lady فح 23% Gal ربدانا هاشاکا هاشداب هک یتنولاخ

 ناو مس ینزق هلزاهج !Ad yA نوکود Teg ele ate هرانوب یو
 كنودنک هاشداب ASG 1 44019, یدشوق رلمدآ رفاو ید ودنک تو ردنوک

 ینیرب هکب عناق نلغوا كب راددنفسا نالوا ageth ودنک یتیرب كنس هربشمه جوا
 تور, و هب یبچ دوج یلغوا اشاپ میهاربا ییرپ ةیاشاب ant < ینیکب راکب یلوطانا
 زوسو زاسو راناسخ او رلتفایض هخئاشهو الع بودبا نوک ود میظعرب نوه“ هلج
 لد "یداشز # اداب نینخ Glee هکر د هشم (ےظن) یدردتا راناوارف رورسو
 تافواشننمنبا كب gant یک اع Lotte تبالو (هص ) ادا نزح نانعد ناش

 سایلا ںودہا تافو دوم نامز د-هب بولاق یرالغوا مان دوو ساسیلا بودنا

 نهر نوع دیک ات صولخ ههاشدابیترالغوا مان دجاو سب وا هدقدلوا لقسم

 دچا !duty) Se تافو ید سایلا هدزوقط %2 زوب نکس * بوردوک
 قججاق نیسغلوا عماط هنن رادادحاو 1 تنطلسو عناق رغ daly كهاشداب

 یدلرب و هناشاب نابلب یکیلکب Lote بولب ردنوک هسیح هنس هعاق تاقوت هدنرلکدلید
 هدعب ه رکیراد كب tal ب وحاق هللا ,din هرکصادلی یکیا دجاو س وا
 هلتربح بوی وا رداق sale سد وا ol gl ددان ںودیک هه هدست هرصم

 02( ale SE زوب نکس )4.09( یدنلوا :J هلس هلرادزد نولتوط کد

 ماد aS دنج یلغوا ربمزا نالوا ناخ ههاشداپ كب یثخت یکب Gal تیالو
 لتف لطمو ددرت یبودص هلا هلیح ینردارپ كنشګ دیک هاب ور دنج بوشاوص

 دنج بوزدنوک هن رزوا ییاشاپ جروا یسیکب راکب یلوطانا هاش داب هدکد تب
 بور دشلوا رایت نب راهب رق كفارطا لوااشاپ بوربک هنسهملف Jott بوقروق
 ءرج نالوا هنن ر بودا تافو EL ج روا نیکعا راداسف را رکن دنج هدک دنود

 بویص یتلوقر AME نسح تروق یلغوا دینج بولشاوص نیکلردنوک ید اشاپ
Sas?بوچاف هنسهعاق بویصیدبنج نایناق ی  (pei)دیص ےک تروق  

 هی نسح تروق هجنعوهفم * هلا یزاغوب رر و هرورضلاب * هلی هشيم نوا
 * یراث [تلودرکهساوازلوا عفانتعاحم (مظن)یدلنوط هلیدصق ررض هنابناع
 slack هعلق یسح هدعب )35( یراصفاو ناوعا صالخ زعا لها تواعش



o voy Boe 
 ۱ قرف ندراص> نوکرب توانا دانع دنت هدقد وا Was تعاطا ها و

 | هنیلط تنواعم هئلغوا نامرق بوراب Aine بوفیچ هلغغاایلص هلباولت آ روالد رفن

a بواک ب ونود dul بويل وب زوب ندنفوخ هاشدان بوراو
nپوران راعص  

 نیفلوا هتسخ ند هشاضع هلهجوره هعلقلها هدقدنازوا هرمصاح ورکه ثسهماق

 (هررګ) نوهءاعتنا كن ردارب كب یشخ daar هرشط هلناما هرورضلاب |

 ڻروق هههوهفم * هتان نسهیتود بولوا مدان * abl توف یصرف ندکدنعشد

  gueلهانیمیدوشراف هراصح ینراشاب بوبلزاغوب یکنوبق یترد هرکص |
 ماست ییهعلق نوخآ واق راص> ! ) dazدحرس یرفاک قالسفا (هصف

 مود هدز ووا زوب نکس بودیسشیا هاشداب نکو دتا شبح یکب اشاب ندنسا رها
ahوا هکت هدکدلک هبهبلف بوک  foهبلا دا هلقافنا یلغوا نامرق یلخ نام  

 سال ییاشاب ناثس یسنکبراکب bl مور EA ینکیدتبا هرمصاح یتراصخ

ahsهسرولوا هدابز ترورمض هغمراو هبناج ینق یسودنک هاشداپ بوردنوک  
 هاکتخت بوراو هلرکسع ده اشاپ بودبا فقوت هنر وهظ ربخ نوعکمنک اکا
 تبالو رثک اوعماجو دج” نب رااسلکو BP یتراصح هجالا نالوا سال تبالو
 Ft SAY هطبض ینا كب ذب نع bt یهاشداپ ما بودیا مالسساراد یمال
 یلچ ناعع هدبناجوا * یدلوا هرزوا ?EL As مدبمد ید دن poh ردنوک

 عج Rane ندهکن تبالو هلیثتواعم كنا بوراو هنلغوا نامرق ندنفوخ هاشداپ

 arma كنيلغوا نامر هدقدشالقب هکلک بودنا م ع هغلا یب هیلادا بودا
vw gsنی ردنوک كولب هر اغلیا تو دیسلا یکی ها دا ت وا هتس> هدهانآ ون  

 یلغوانامرق ( هصف ) رابدرونک هلتوتع لاوما نسهربنمهو JS GUE بوراو
 ندنرافهنبراتکلمو تزایخ هنابنا*بولب رپ و و وق هدعب بول هلا هرک هجن هک كب دج
 راپ وطهدفر طب یآ ج واهدفرطر,یآ ید یی هبلا دا بولکیخد الاح * یدلکد یلاخ
 ats gis (ربلا لوح ماےر بلا لج! ناح اذا) هدقدنازوا هرسصاح بوک ددوروق

 نکراقب بوزکو بد یکیا لباق شب روبندنفرط هن كراصح بونب هت آهجالارب نوکر
 wails ندنتسواتآ Sy یشاط بوط هدقدت 1 بویلناشذ ینو stabs هد هعلق

pla |ب ولغاط یرکسع بودیا  tyeهاربا یلغوا  chهالو بول آ یتیم  
 . بوعیج هرشط cb هزج کب هلادا wg rt هراص> كب ىلع لغوارکید بوجاق ۱

 . تربع ییشاط بوط لوا بول آ GML SLA بور وکر زک شوپ یتآ هجالا
 * روا كباب نیک هک یافش (pid) رایدصا هنسسوباق هعاق dats نوعا

 ( رس )



Fgh نوردنوک ههاشداپ هلتعنع لام یکب یلع كب ye (x) oles shale 

 هکت اکوب ! elseمث مص مو  Syنالتوط اشاس بوردنوک تآرب هلتخر
wut sl, soak de * یدروس كعاحاکن یجد نس ممه یلغواهکن 

 یدنکس هلبا افص كد هنرعرخآ بور و نغاج هیفوصو قبر ندنز هرشمهو *
 رد كب میهاربا هداج لوا  Gee Doشمک هن یسع هدکدتلیا ه هنوق

 هعفد هح یسکیا بوئلوپ  ailing daleتبقاع بودا  eal ylهلنایسع یردارب

 بولک ههاشدان  Foyقاصس هدنلبا مور هکب یسعو نسءرمششررب هنن رب ره

 لنت و دهع بوشوق رکسع بوداشوق مش بور و نتنطلس نامرق هوهاریاو
 ندنلا یسع هدقدراو بورذنوک  GFتبالو یودتبا بصغ یردپ بوراتروق

 قاقوا دعاف ن رهعاق دیچ  daceلزق ندناکرت )4403( یدر و ههاشداب هلیس

oye یفارطا oh وتو dull el > ترد قو je aco یرالعوا s—> 98 

 یدزراہف ید تروع ندرلءاچ بودا قدرط عطقو *  SF d.—wlalکروب

 هدرکشح بود شنا رکتعاحص هرانوب ندنزغا هاشداب نیفلوا لاک رده اشا

 نانلوا شرابس كباج تبالو حف هکمدروب نوهنلوا بس هنروهظ ماسحا
 رارف یاحو را هرس دابآ قثرا هدنرخآ تمدخ نودیک هل هللا اشا 7 مالال

 هلشواح ود نوسلوا  slyو ناتفف رر و  somهمش د ندودنک و ا اده

 الادهو بوتکم  pollyعج ناکرترفن 59209 نکل بوبد هلو ځدران آ بوردنوک
aS رکسعندهاشداب بورشوا مق بو دنا هلج هسرشود هدقدراو هناشاپ بودیا 

GE WES هلتسارف هدک داک هباشاپ Goth yg مدیا طبض یرادعلف لوا 
 هب هبساما بوردنوکو شراق یکب مضخ یلغوا بودا ضراع هد هیساما بوبالکا

 بور دوق هن روا رلها.س ید یترلعباوت هرلوا العا هدنراکداک  elesبورپدسا

 روپ زه نکر اروب وا هناتسم یسهلجج ههکر بواوک هثب راز وب بوراو هرانآ ك راض نوکر ه

 |  COLبوی وق ههراغم رب بویلغب یخد ن راشادلوب بودیا لتق ن, رالغوا هجوق
ees تولوا لاله ude ندو هدورګا بوااش نسوف توقات شفا هنا 

 لها ںوریق نسهلجج بوراو هثسارصح ولمروج نالوا ییکسمكرلناکرت هلرافلبا اشاب
 تال کلید بولغاط هفارطا یرالایع و  * ATEهدتناغ رکسع  shبولوا موب

 یدلوا رولناص هبهقلاربنویق رب  careyتەلخ رب هنر ونک ناکرتراشاب  Pla goنیغ
 رط وب  dbهدمور تبالو هرکصندنوب بودیا لاله هنسک ق وج  SEFیدمرولب

( ge) 



  Beموی ¥

 Gate“ رواج ا ot ates ليعرف ٥ Oogles صاد هت ةه رب ( نرص)
 هدق د الف وب  olyهدا مدآ  Ageعاص بد رو  olf wyتردق لوا

 < 4\aٌدص ( یدلوا ضال ) , LuVیهاشداب كنراص> یسایف هحوو هد ةیساما

 : زوب هما بواوا دشامد وامد یک و دالي و ee? cule یتهعاد رب مات كب ردح |

 ue یهاک ینلغوا Sale وادآ مساق بويا ورفرسهب هنسک نیغموق همخذ قالپ |

 BHAT یرغ بور داب نکو دنا یلغوا بوردنوک هفارطا لولم نوګا لاوحا

 ! هدق دااق زجاع بودا رکو هراح هه وب اشاپ ڳرو # ىدا راجعا هکمردنوک

 way \ هل رد هلناس>ا ؛.دعوندهاشداب ین .حاصم مان ی ا ز وفیط 4, دل.

 تو وس !Flog لر دی هدف دناب بوروا :A 4 yl ie هيلا لا ه دعا

 3300 ss یک یا ٩ فوب ادا ابو منش

 4 e ید ay 3 تن و ae ںیسح pl“ نالسرا

soleاّشخا ويد ماک د  a)هدقدشا ون بواک  lolبوردنوک ههاش داب هرز یو  

 بودا pe هد Aung y یلس> هاشداب نویلعص نور ونک هب هبساما sles لها

 شلو راضحا يونا هلا دنک ندراص> یسودنکب ویلغا ی یعکب نیسسل>
 هدنلبام وربووا تامر نیک ههاشداب a راتحا Pale کیا بوجاقبوئب هنآ

 نادنراکب دح ps بوراو 4,4 ردا هاش داب هدرا زوئوا زوب نکسهدکد ازود یلاو>ا

glaالو سال 4 رکسع 52 داو هکب  ins! a0349( یسودنک هنسوا توداما  

 هدانئاون بور دات نسدهبصدو نسور وک هنکر ا قح هثلوا ناب هدیعاشا بوروآوا

 مهروک یه اشداپ هرکرب ردهرع رخآ نیفلوا alee كب gins یلغوا نایمرک
 هلهاشداب ol هسور لها بواک ,aang نیفلوا نذا بودا ناذیتسا KB ود

 تراز نان تارام بوشلوب هناطاسریما بورونک هرهش هلوط#" بویلوراق
Sie. le,هنارققو ناداسو  Ohm wg! palesقانوفر بودیک 4 هرردا  

 :as ب ور دنوق هر ارمسرپ نویلوشراق هایسو ناکرا لح هلهاشداب ر | هدفدلاو

 هام هلا تکو شو تنب ز بوردنوکت اض اخر ,ASE lal يسق را بول طاس
 erlang راتفایض ome نوک جاقر !ods بودنا حظت یلک هاشدان نولیدلنا

 *یدلردنوک هالو لب Holey رات علح ورا سجا A. x Se هب ودنک cle بودا

a. SRS CERDA ee ی ص ٩ eeا  

 ) وز (



— 

i 2یترات الو هرزوا یساهاتضو هدک دا ناو دو  bab1 | توا  

eh yt |]هیچ نام یلغوا  BUSYیدرب و  aol pleatیراکب یبا مور  
Ys | ۱رفاو بورق ر هک ده: توراو هسال  oseثدالو بو  Oleداف و ىس اوا  

 هنارزوو ههاشاب !Jes یل و !pd وا طبضو حح عالق ضهب دو Cts رکوک ۱

 یعلیانوجا ey و دهاشداب ید ن رو انس>حرب هلا را همأت عرمضتو اب اراده رداو |

 هنس وب هن* یدلوا رول: زدنوکز امدآ نهج جارخ لس ره هدقدنلوالصبوردنوک |

 رب زو هدلس ا .An ee ernie هب هنس ول تمالو

 : . رب زو نکا رکسع cele اشاپ لیلخ یلغوابودیا تافواشاب مهار يظعا

 نوعیح هرمشط sie دنا ںولک AS الس یساعود كنرف رافک (حف ) یدلوا

 | زوب Xe بودن ٹا هاشداپ نب asl ترا ee Me نالوا هدفارطالوا
 هرنصاحم ندهرف Fw اب بودا عججرکسسع abl مات ماتشا هدیکیا زوتوا

 نواوا علام یاغود Ebay نکل بو yo AS, Ke at ید نداب زی تودآ

 (And 9( هل ساجر لیفت ناو ناب زاغ ”Mao هصز هدق دلوا نوک رد هرم تام حوا

Jefهدلیافنامز هساروب  A?نیقلنارنشور هاش نیکعد یدزوناوا لیصح  
 عف بوکید رللءهراص> بوپ روب !ables سرا ab Kee هدقدرویپ هلبا امها |

Iس كن هعلق لها نیفلوا  GASیرلیفاب و لتق  silk» gl gl pulداش  
 ر ونت هلعماوجو دجاسمو ریل یرهش هاشداب بواوا em نورب نددحو مرخو

 درکسعو بورجوک هکینالس EE ناجا fant ندشس هج رادراو بودا
 هد هنسوشا یدلک هر هنر دا aE Sat هلهجو وب بوبد نوسااق نیتسلا جد

 نوعاط میظع هددهسورب و یدک یلغوا قلی و هنبر بولوا <o یلغوا سال
 ندنراردارب كهاشداب و ید cae Mis هداوزر ناطاس pol ترج بولوا

 كبناخروا !Jes نایلسرماو ىلج دوو gle فسوب نالیکچ ليم ae رازوک
 تاو هد هنس و نايعا دوش و LoL ضوء لورم رب زو نالیک لیم هن زوکو

 a رزوا كس ون « oC Ets oe \ ازرم ولنیفهر 5 یهاشدایزپ رت : ( علاقو ا

 لنوو نکلبوراوبوکحر ’Ree Saat كنلروعت نیازرعم خ رهاش یمهاش می

 19( نکس یدردیکن وتو دهلیساضتقا Gey تاعزانم نشودهئسارا یدافحاو ۳3

 3 él دهرا دک تاک هاتو بو جاق ردنکسا (02a اعم بولک رار کن هدنردزوټوا

 ههاشداب ود Gal یوادازآ ندنرش روغ ترم :fas مردن !ost تاج

Rasy Saal1 و عصر و رلتعلخ رخافاک | ید هاشداب  Ail dys, 

Jade,بوردنوک  Teds!یک  Srl Soyكناژرعم هکیدردنوک ما  



oبم[ ۳9۹  

 | SRS كيب ید لوا سپ دبا Ailes یک بوروک نیرلنام#* عی كنعباوتو
 راضحارهبخذ یفوتس هنباوتو A ودنک و راوط تام ر اسو هرب وتو لج كب
 | تداغ ن راتالو بویمهلک هجئدرا ردنکسا خرهاش هدکه لکراهب بودبا علستو
  «دقدلشابهفمالت ییااعریعباوت كردنکسا هدفرطوببو دیک ب و دبا تراسخ عاوئاو
 هسنتلادهپ هکیدرو بوز دنوک هلرکسع نسبکب رلکب یلوطانا بودیشیا هاش داب
 بوی دوا بّو-ثلربخ Leste سپ !Jot رابجا هرابدا oly سرم ردنکسا
 | ( مظن )رایدنک كردبا تراغ یرر, یرلقدارغوا نکل بودیک بوفلاق نیفلوا
 تا هک grub رد دب یو>خ * هجا داكا هل اافوی * ها داععا aol دد ره

 كچ aes روک ر ز دلب نح یلک فو سکه د هرو نۀ نس * تسدزال م تة وب زج دورا

 | رک او بوغوط زدلب ییقری وه هدلیوپ a بواوا قاوکارف مظع ردو |
 قلا ز sigh یلک فو سک هد راون font * یداوا ?bx مظع هددالب

 هدهنرداهدشب زوتوا زوب نکس (تینع)هلوا شلوا ررکمرکم ردشلزاب وید هدنسهئس

 gl نیفا بوراو نیکمردنوک هتنراغ دوانرا تیالو یتسکب راکب یلبا مور هاشداب
alsده: بورق رفاک  alley polخرجتسا ن رب ( تع ره ) رلیداک بونود  

 هدیتلازوتوا زوب زکس (رن ) راخو شین یهکو شونو شنعیهک * رادمار نرب
 سوئروآ نوجا تیالو لاوحا سس Loan بوډا دص رفس avy Sil هاشدان

 لوصوبولآر بسا لزوکو هبا هغ هدق دراو بوزدنوک هلل Ke bl مور یک: ىلع یلغوا
 بودپارتسا 25 و لنق ینیکو موجه هرازالسم لالض بحاص لارق نکیا رللوغذم هاب

abماخ  ablنوجاهاجو لامهشلاح ےکوا ردیع زاغ ( یظن )رلیدلواماد راتفرک * 

 *نابسالاببسم ددش هک یردرک ۱ (ترصن) نوجاهلا رها هدب | یس هکر دو یزاغ

 راکریخراک دنوادخ هدد زوتوا زوب نکس (Hi) تاوبالا ع۶ دناشکب یردرکد
Oléتاذلاب بوکجراع ندرافک  Fel anكب مهارإا یلغوا نامرفهدک دتنا رقم  

 هدهنردا نیکیسلا نکیدتا he ییالولوا eed کب یل ۱ دیچ بوزوب یدهع

 ادا gall موسم هلفافنا رافک كولم each مور هدلاحون تولوا یأر قمروتوا ۱
Chiaرردهدعمراو هنراصح  goنانس یسک+ راکبیلبا مور نیکلدیشدا  

 شغاشوق هلرکسع ددنبینا لارف هدقدشلفا نوردنوک هراص> هظفاحم یناشاپ

 , بوشاش ررفاک بوبروب را ىلع بو دیک هاراغلبا مک بودیسشباوبد

 . شنآ یس قرغ هیانوئرهن یتفصن بواب زوب یرلتیمج بواب زوا یرلجوک
 +7 Bier بوجاق هالو بوک ندانوت هلبا ییسرازهلالضر لارف نیغلوا قرح هلغیت

 € روصم (



rg | ۰ 
 ةچوراص هاشداب Gai )رایدتود هلا روص#ا ope ee لاوما رورسمو روصث

 ههسورب نوا Seat یکب میهاربا یلغوا نامرق بوب وق هنس هلنفاح هنردا ییاشاب

 ىلغوا زدقلاوخ كبيس یلغوا نامرف بوب روب !ad حج رکسع بواراۋ
 ۱ نوک ی غبدراو هرهشفا | بواوا هل Cs alley BY) cr ذلا ,ola یصاقك نايل

loweهدکدتا رضاع بوراو 4439 هدجب بوډا  atesبو دنا طب نیک 9  

 طرضو ریه دل مایل Ste ندنلبا حیا كنامرق Goal حف ني رهشکب هدسب

enینلیا شام  Gaelنوجا  athبعص شعب بوزوس زلبج  Gyبوی  
 با همانعرضن هدننوهفمو یلماک ,Sle نبدنبالع پوشود هفوخ !Jes نامرق
 هنمروناب هب هص٤م حوا * Ube ودنک Dak نمرتاب وص ( مظن ) هکیدردنوک
 هک نايس دلوا هکفطا * Sal fay و نسیزع ےک abl راوخ ینب * مرک ن اع
 نو ز هکراو هک هن * انک يآ هدبآ پولم 2 مرک هن * م * رک ناشردوب

 شوب بیع * نیکنا gis 4ه زول : تااعت هکنوح مشعواط * مر ی ا

 لوتوط * ییق هاشهش وعع هلو هسلیق اطخ لود * مرک ناماد هیلوا دبعد هساوا

 cal ge نوچ رطاخ تنم ید هاشداپ (HD) مرک Sb شعا ہذا مایکیا
 بوشوف مدا نوعا كەر و يع Sl تنابخ رارکتو Key و یر هعاد یتیدلا

 لام یکی de یکیدردنوک هنرام هالو دوانرا افاس بوراو هيهبردا یسودتک,

bl eT panyروربمو روصتم  BEیدلوب  * Jetsزوط زوتوا روب نکس  
 هب ودنک هاشداپ یلغوا oly Se سال (ج وزت) یدساوا غقاو هدنرخاوا

wesدم رزوا  Kabدن وک  heهدنک واو  cis Saalاست نو  Sate 

 KS بلا gh rye لوبق 99 یدسلوا مان یزاهج كمزق مکیدستا ضرع
palهاشدای ددزتلا دعب نوردنوک یجلیا هتساجر كلردنوک  Flبورذنوک مداخ  

lelهدنراق دراو بوبد لرونکی باک بوراو هل بول ندنلبامور نونا كکب  
us yl és! hsهد هردنعم  ameنوک 9°  inS,نوعا  OWهرلهدآ  

 هنزقرفاکرب نکل بونکب هاش داپ هدکد اکبوردنوک هلزاهج دعب بودیاراتاعریلک
 هب هس ور بویلشغاب عانمرفاو عاغجالادعب بقیع | تعجوبد مزال هن نوکو د
 زوب نکس (ازغ) یدنروتک ی زق EK راددنفسا یرانوتاخ نالوا هدنآ بو ردنوک
 بودباراذرس یکب de یلغوا شونروا KES هلو سورکنا هاشداب هدقرذ
 سورگناتیالو كد هنوکی رق بوااص هفزطره بوڪ “راک ولب هدقدراو بوردنوک

 pial بول هک لامو nol دابر ندند دعرازاسم wig hl لاغیاپ یون امرك

 بشین



 ا te ده A دارا Lats قرق isi bas راضعا

 هلبا او دنک نوجا ناو bint ءاتشدان aly نودا فاش ,yl ary Blin الع

Foهدعب ب وشاح  ab Susرف  ablهدان وت تودیک  ortسال نوک بوج  

xtقلن و  Ro)الوفارد یک اح قالفاو  yl esقنلن و ب واک هلهاشداب  

 بعص زرفاک بولآ نیراصح هراب قتلا بوراو هننیالو سژرگنا هلتلالد یلغوا
 شیفاصوصخ نیغمالوا هنسکرروطب وشراق ورک« ورک رولیکندرادش رد
 یهاشداب الوفا joey بوئود هاشدار نیفلوا Cee, Od jE رازاطسمو نیکلک

 BAB هبهنردا ءاشداپ دعب بوکچ MS ees راتفایض ب وبارغوا هندیالو
 زان مارخ hae ناوجر مان ردنکسا اشاس یگ اع دوارا ( ماقتا )

 صاصتخا هنس هب ره صاح تمدخ توردنوک هغلوا لوق ههاشدار ,ls مادنا

 هنن رب GI یردنکسا هاشداب هدنئافو یردب بولوا Solel alae نالوب

 LE راص الق * یرهد لوطاورج تب (jaa (مظن) یدشهزدنوک بوذا ک اع
fy eeسرغلا كلاذک * اکوش راص نح لخملا تسرغ *  SNES 
ates gisلوا نودنا ناینصع  att] shuns aed) SKلا هبه سور كالام  

 :a روا ,lens هدیکیا ق ورق 5 رول بو دو اپ Hl زوا

Gil نالوا هدنرللا ce یرگزس ردنکسا زکض انس هدکد دشا af 
  ( gal JSیظن (  Lot jasكنت نلاح كرلنآ رلیدلبف * كنهآ *

 دهاخ دب هچرک * موجر وچه یندلوا لژان رافیس * موجیههرفک انس رایدلبا
 قوخ # ندردنکسراددلآ ماةتنا # دیهر ناش تسدزیربک كيل * دیهش یدلوا
 رفس ور ؟نا هاشدان هدحوا قرف زو زکش (نغ) ندزونکوا رليدلا عالق

 مس یحصق بولوا بعص تبا نکل بودا هرمصاحم بوراو ةدارفلب بودا
 بولآ ر ساو لام دصب هدفدراو بوردنوک رکسع هنراغ بالو شورکنا هدقدلوا
 هدهدیداناص نالغوا تونه ها یللازو و هی راجرت هک دا چا تەجر هدودرا

wad de® مظع yu! a pl هدرباو نالوا Gam شموک نکرولک 

Sis لوا هاشداب هدعب * Anes یدلوا هدنامزرب قلموپ وط OY وا هدازغوب 

 ب بول 4 fuse jou gl ندلاناهش !abs, sla pre یعالق یاناس

 نیدلاءالع ناطاس یرالغوا هاشداب هتسسوب هنب (jg) یدلک هب#تزدا یسودنک

 ( هلا )



é یک بی Be 
 ید gets رو من اروپا تیمجج ضد بو تی اس
 پیسانم هلهجو هججن یف كنءردنس (محف) یدتباح اکن هکبابق یلغوا كب ایر دنفسا

 قالفاو یلغوا قلی و یک اح سال !ost عج نیرکسسع هلج هاشداپ Gul وا
 pred مادقاوذنکب وردنوکی لغوا یکیااب و بوشوا توعدالوقارد یک ا.

 هیچ هراصحرب یر ره كررفاکوبشا نواک هلیلغوا کیا ییودنک الوفارد

 هیوهردنع» هاشداپ هدنرد قرف زوب زکس بوچاق هلارق یلغوا اشاپ و تواب ردنوک
 MLS هدنرافدلوا نجام LAK بوکود ییدعلق یآ یکیا بوروق راپ gb بوراو
 Salam dy هلرکسع رفاو یکب Geel ale هاشداپ حلا لبق بو دلا ماست
 یرکسع AO فاو هنب رارژواندجراخ هدنرلکدت اهرتصاحم بوراو بو نوک

 رلزایسو pool یرادحضنو لتق ow | بوئیصرافک بول شاوص مظع بولک
ems wy بوناوا طط سال تاالوو هردنس سد * رلیدلوا pu ae 

 شون i یبهک ٣ مچاس یارس مسر تس | inte ) 8( یدلنود تونو راظفاحو

 لارق هدکدنا شبح هاشداب eta نک اج (Sut CK عرودرد یهک دشاب

 ندانوت نوعلع لوا نکیا لوغشم هنهف هردنس ءاشداب بوکید ع اے هقالفا |
 هدک دلک ه هنردا !Aol, ws یدصا Ks | gaa هب ane السا Elle بوک

Gave |رافک هذرلفدراو بوردنوک هشنراغ قال-فا هلراصفاو رکسعرفاو  
 | هترشعو شع هشوک هشوک و هتنع هرازابسم نوتذیص هرلغاطو o} ald بولغاط

 نالواهدنک ار هدنک ره gills نیکلک to | هقالفا ندلارق نکیا لوغثم
 بوجاق هنسک زآ تودیا رسا ینیک JS ینیک كولب واب نیدلوا عج رانا تم
 مور هدک د تبا هرواشم بوکج لا بودیسشیا هاشاب (تع زه) رایدلوا صالخ

tb!نایهش مداخ دوخا اشاب نیهاش 4( 98 یسکب رکب  lol Galکک  oj 

AE,قلا ندیلوطان او هل  AS alaشیعی دوب هدقدراوبوذیک  

 هک و ا توفزوق اشاب TOK رای دراب رارکت هفالفا ندلارق بوسشود هشونو

 ندجابص یسنریا بوزوط هما ادخ لکوت ارعا ضب بوچاق ہلرک ع رنک |
altelنولشاوص مظع كد  LAFدعب  jloنیغلوا  de Silkeدیه یم  

 تراغ ىب هاش Me تودیشیا یلضوا نامرف یرانع (ey Cam رایدلوا
 نیرکسع یلوطانا بوک هیهسورب هلل رکسع ییا مور نیکشلا ءاشداب ینکیدشا

 بودیک هنامرق بودر وتک ندفیساما ah رکسعيخد ینیدلا «العیلغوا بودبا عج
 ندنبضغ لاک یکلاسم ole نابلوا رداص ندنرلودنک der لآ نالا ىلا



eee 

oe 

 شاطكب مهار بوتیب بوئکج GLP تیالو هجنراو هبهینوق بودبا باکترا
autندنسالعو یکب زورسنیرب زوو ینوناخنالفا یسرنشمه كهاشداب بوحناق  
yyاد رفاو  ablهاشداپ بوردنوک فهاشداب  Diplیزوک  Abحرت  

Gy!هاک یکلفرود هکر دمو تس «دنراتف موهف ناب را (تعره) یدشا 526  

 نتسپاد و كي 4 هنامز ( (i> رولوا دانس یوزرآ قباطم «ol قفاوم

 هلارف غوا نامرق اذه fo ءان (ji) تسا نمد هک ثسود یهک هراتش  تسا

 Bl مور نوتب لهروتوک ندانروا !gles ناعع بوب روب ندارویزپ ند هتوازمس
 ید یلغوا قلبو بوردنوک ربخ وند نوساوا مزب كد هبانرد Fo یلوطانآ زس
 بوردنوک یتسکب راکب و !clog لارق yo Gas هنامرق هاشدار نیکعا كب رح

oeبوقاب یشینو بوک رهشو یراصح  Mag nel le steبو دیا۵2 نی  
 بوک هابا مورةلبا AE نیغاوا شعود ندنامرق هاشداپ نکیا هدثع ye هبهنردا

 SLE هکنج نیفلوا راعشب و دحب رافکب ویلوشراق یرافک tae رد یدالزا

 Nelo gtd cA وب بواوظ بور ویلاصوص هدنب رد نیفلوا یرالوا شف بویلوا
 | ہک نیلج دو یکب یلوب و ییاشاپ مساق یسکب راکب یلبا مور هاشداپ * رابذنود
 هجشدرارافکه ار داهب و راکب ضه)یدایسهتشذكهاشداب ,gol كمظعارب زو

 یراناپسم هدندش رد شب نیغلوا هدوصوب cam كراك هدنرافدراو توردنوک

 بودنابسا خد یبیلجدوجختو یرارادمان هح و درهش Gale دحب بولا هباتروا
 مرالغوا یلغوا قلب و * یدلک بولتروق هثسکزا تباغ wo tld Lar راتبالو

 هلادو ناج هنسرولب ر و اکب یک یکلوا Flam pater بولپ رر وو وق ندسب>
 نوعجوز ید یسرشمش alos بوردنوک یعلبا هلا Waa ويد مروا عیطم

 ندرفاک ید ىلج دو بولب رب و اضر هیلصو دازآ راسوبحم نیکعا ناغفو ام

 یس ىذا مدعم ند نمراو ودنک هاشداب نيلس*مارهناهدح راون jon * یدلر وتک
 یرافک راو توق هدمالسا کالیدعت هنن Lal یلبا مور ك.ناخروط هکیذناوب

 زکددسیقو ولمروس تفچ بویلاق رابتعا ءزس هرکص زکسردیا اله ندر غار
 لوق كلک هتنواعم هدیکب راکبهدنفارطا شینودیغوص ندازغ 92 رسرولوا ولمروک
 ندرفس هاشداب سب# یدلنآ هبهراب بونادلا Fo هاسداپ wt راک دملک نکیشغلوا

  لصف)ردروک ذعوید یدلاق سوبحم تذ» ae بودیا سبح یناخروط هدک دود
 . یرلکدیدتطاس (las) هدیدبقرق زوب نکس ( تنطلس زا هاشداپ تغارف رد
 دمو هفم * یک تلرع هد ند تداعسو OH هیلوا * ردیماغوغ ناهج جنا

۰ — 

 ) هاشدان (

| 



 | (مظن) بودنا تم نعهتغارف ندشطلس نولو اهلا هاکراب هجوتم HBT لدهاشداپ
Slyder!یاد نالب وب رایدلرعصاهزب * ییالوملهدنارک ذ نوک  (B)وید  

 GF ناطلس هدارهش یکباستغم هاشداب هدفدلوا هراح هعنم بودا مالعا هیارزو
 GEL قاحاو یراضءب ندنمادخ صاوخ یسودنک بوروک aS بودروتک

 هدنرازو اشاب هجوراص اشا نیدلاباهش اشاب لیلخ بودیک هیاسنغم بولآ هلی |
 glee هلارق یلغوا نامرف ( ربک | یازغ ) ید رکسع یضاقو رسخالنء بولوا
 یمودنکب وروک هت ین الغوا هدنشاب یکیانوا نیفلوا LF یغامد كنيلغوا
 نکشم ود تصرف هل وب رداوغشم هک اارعګ رسوا ui تب هدشالو ناخوراص
 سورکنا ( ےظن ) OSE ارغا sy pt باک لواو اوغاو كب رګ وید نسرروط هن
 یلغوا سال بولک هری رب (C5 نادغب و كسره قالفا هنس وپ * نالاو هجو هلو

 | اقش رکسع شوجا ردو شوپ نهآ كي ناسکس بوشود a راکوا توشسد |
 ۱ *رلبدنک gal بارخینارطالوا بولک هنن رزوا یویکیتبوک نددارفاب هلبا رثا

 لرلی 3اوراب زاغ نالواهدننا بودزوک تصرف dat یلغواكي زوریفیکب یلویکیت
 هرافک عدد یدردنوک ههاشداب توئوط رفاک سم as! Ww 92! ندرا راک

 هار Sle هاشار زووبد ردزال OK ناخ دارم ناطاس هدقدنلوا هراشتسا هراح

Gumردنوک بوتکمنیکعا اداو ضرع هلباربعآ  obدکر سلا كاک ناخدا رم  

 هسا قلعتم هزب زدشلوا نیع ضرف یس هب ودع عفد هسا قاعتم مس تتطلس

 نزاع تک دیک اکیا ود ردز هک مولعم (ga تعاطا ol اولوا

Galشب  obلاع كم ندن آ هلکمکب نسا ردیومیلک یسهخرداق كنرف  
 ندر یرغ GAT Fold لیاخ بولک هتفرط دانآ قالب هدش رق لویناتسا نیفلوا
 بواک هزاصح هجا هدوشراق امدقم ںویلک آ هلتسارف ییکودا لات كملک

 هلتلوهس یدیا رظتنم ههاشداب هلرکسع ضعب نورونکر بک ley بوروق راب وط
 هد هنردایدج ناطاس ناخدارم بولو! مجرکسع Sl بوراو ههنردا بور =

 هک sei * Sok هبهنراو بوچک ندقالفا رافک بودیک هلرکسع بوپ وق
 برضو elie برح یدا اٹلث موب ینوک یجنزوتط كنبجر زکس قرق زو 2

 مازهنا مالسا رکسع بولوا دیوش ناسم رفاو هلیسکب رلکب للوطانا بولوا ما
Anیخ ندرلکب راتخاو ندنرالوقوبق هدنناب هاشداب بوجاق یک |  

 par نالوا نی رطضلا بیو نیفوهللا Same نیکشهوک هاشداپ نیسهالاق ,

 die هلرورع لالضرب J 9 2 بودب | نیناو ع pai هنهاکرد نیلاغلابر
eج و  weسوم ا  

(er) 



ew Beیک  

 ’th كوزىپكدى  a ( مظت ) بوب » روب هنتسوالهاشداپ بوزک alae هلملق نالا
ol. ۳هاتشداب ) ر ) نالا هدییالاوب کیدید #۷  W gi STبوروط هل لع  ii 

cal blهنب رالوةو د نالوا شعا هطاجا  dalyبولب ربآ ندنرک نسج هلءدازآ  

 هباتروا inary و لوب بولو ا قش ندنکوا نامه ردیلاوز تءالع یسک هلبا رورغ
 هدنراف دلاصتآ abla یالا ینیدروط هاشداب a رکسعپواک لارق بود زمسهلا

 FIM یرهکی ر وادآ por هجوق بولآ !ays یرافک ب ولی ربا رانا اس |
 *یداوارهطم هناوارف ناس>ابورونک ههاشداپ بوسک نشاب هدکد شود بوااح

Fo)وا  oars Jib,بویهراتوقناج  Bereنسادجسكالا  blade pe 
Lioهجا هلک هر وک نشا لار رارف اک هدنراکدتبا هلح هتنالارافک ها سو ماش  

eee 4 weilول زب یراکب  od’نوا ۴ 5  SB9 هننرمغ نع د  MLS cule 

ys dubsلنغاربیالا رانا سم ناعق اناس اصوصخ بویلوا هراح بودا تحصن  

3kكهاشداپ ندن کیدوروب هنفرط ر  bith; waleمورهاشاب تولک نوئود  

 as y\y abs توردنوک هګ درا رافک هللا ر س ییاشاب دواد ey کی ییا

 هدنسودرارافک Loyd pul د ن را هک" بورق رد اک je ae یکیا نوک کا

 (هقیطا ( !pu aly مویط ربا س” بوتلا لاوءاعاونا یسولط هب رع aah نالوا

 رانوعلم gos aids ay , رلب روم مان كب ws uals هرس نیس سد ,eS هاشدان

 an رلشاب |Grd) x x ot AZ م هاشداب هدک دندر ردقوب وللاعص aly هدنسارا

 Js su ةملاابضع هراکب yl? ai هدعب ( روما ) یدید یدیلک 2b هلل و

 | بودا مما كلر دزکن وچ ارب هشت هدراقاقز بولب ردیکربنچو بکر و هیرع هنیک بونلوا
 هلیسهنام رورسو * یدنلوا اغتک |هلبلرع كنضعب ںوناوا وقع هلا ارزو تءاقش

 رابدرونک ندناقوت بور دا دازآ یکبناخروطنانلوا سد> Ole ههاشد اب ارزو

 كولمعیچ هاشداب هدعب بودنا Jeo هدرارهش بوردنوک aang, cob كلارفو
 هنئاطاسرم ےہ ند هلج نوردنوک SE رسا ولهجرحاقرر هلرا همان مجد هم السا

7۳2000 

 راد ںوتاص هبج هراب رع نوردنو ۲ رفاک واهبج شب go als نزع رول نم

 ردژاو رکی هوک وبشا رلبرعنالوارغالو فیح نیکمردلب یعالسا تکو ش هد مور

 بودیاناوارف ءاعد وید ( نام نبا مصن,هلنا ) بودا بچا بوروک یرارفاک رظنم
 Bf ناطلس سواجرد لصف )رلیدتا Jleo ne رلیطخ هدنرلعماح por هعجوا

aeتغارف زادسهب تضرب  FITهکردروک ذم هدر  Ole ol»ندازغ ! 
 هرجگا"هاس هلغلوا قجنالغوا دع ناطاس یلغوا یکیدروک aH tole ہدکد لک

 و سس یخ

 ڪڪ ڪڪ کک وا تم اکو یی رو ر یت ید ۰

ee) 
 + کک .=

SD as 



Feo ‘emمیگم م.م  

 ةربغ نوا نيدو MADE بوروگ tent الوق یخدادعا بویلوا دیقم مات |
 بودا هرواشم هلی ارزو بویلکا هلتسارفناخ دم بویتسدا led ated ودنک |

Teas |بودا ماراو فیلکت هکمیک هت بوراو هنغاتوا كنب ردپ بوتلت  
 یسنربانیفلوا قمالفوب ?Ge كرکسع یدا م نکل بوبد مدا « | دوا

 بوشاپ وس ab راغا ویب هدنا نود ig eS هلس Kae هلچ cgay هراکش |

elder ||هب ودنک  Jibدج ناطلس بوک هتخن بولک هرهش بولبب نب راکودبا  
 كب رڪ یرکسعو Chey نکل بودبا مزد ید لوا Gage OS هاسینفم |
 تودیک یدردنوک ییهدازش ناکرا هلج sell نیهلوا اشاب لیلخ ندا |

Saba solالام  puغ مهاشداب و  ae Keتدطاس هن ه رکصت دل  

 تودنآتحخصا تیلسا ويد مدروک ید هد دعوفاو یدلک لافوبا هرو ەم ردکشس

 تواوا هلبب هدزکنلودنامز دوب بود نود ځد نساکو ب هدازمش بوئود Sy اس
 سولحرارکت as ءان اکا نوا Lam هد ارهش نیکعد ردفلزمىفا صا قعالوا ید

 هد راون ضعب ( تیاور ) یدتبا ناسحاو تیاعر نالپو دعب هبالنم هدک دا
 ی وایتنطاس بوروط تدمر هد هلردا هدک داک ندارغ ناخدارم هک ردروک ڼه

 دج ناطاس بودیک هیاسنغم ودنک هلمادخ صاوخ بور و هدڅ ناطاس یک

 لر مشبواوا pe قارحا ara yal هدرانامزوا بور دک هعقا یکی هنعسا ودنک

 باش مداخ بورپدلاقشاب eee بوناب هلب AR و هلسادهک ید یناتسز از
 قوحو ps aE ںوجاق هنارسواشداب ندوبفدرآ دوا بوصاب نارساشاب نیدلا

 بواوانکاس هنتفاعونیکلرب 937 هسقاراغوچوب بودیقروق Googie هنس پد
 زوةط قرف زوب نکس بوشلقافنا یلغوا روغروا یکب رلکباشاب lel اشاب لیلخ

 errs ه:س هبد قوح و بوح ندارد دوا بودرغاح امت دا مع هدنرحاوا

 بوردنوک هیاسنغ» یناخ دع !Gye ہت بول نی ریمط كرا, oh نوقیخ ہراکش

 هک هروع "هری رج * gael لزع ییاشاب سونغز بودا الال اکا ییاشابهجوراصو

hsنوش هنساش  Totsیضرعو لوط حرف رشعلاو ارد  Ni Sy 
 نکس On عا دام نه كا هاش داب ىدا رورثا تعصو روم بلوا یرود

 جوانالوا لو ل صتم هن ساقب hl مور ندهرق they نج بوراو هدنرامیللآژوب

J.ندعدق هدلدرپ  Jeیو ردنوک یا یعافترا عاردشد یحرع  Js’ 

 درب هدر, شا هدراوبد روب نم نوجا كمالک ودع بوبا راوبد My ليم چ وا
 تیافهدنکوا كراواد Gob رومق رر هدراوید نوجا Dl Ady Gob هعلق |

 هروم هعرک یم“ اند: دق بولوط بواک لبد ندان رد هنفرط Sl بوزاف قدنخقی# |

 Se یھت س
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ree ۱ هو wit Soe 

 | رار ولها داب قف > زاو زاورت ath ره لک د ودع ندلعوا ولو

 | Sab روخ بولا هل روب یرادءلق بور داوط هلغاربط یقدنخ بور دروق

 طبضیر هعلق بوسکه جارخ یرفاک هروم oy“ رج هدعب # یدعب یجد نشب بورق

 ase زاغ gis هر هع*ازويجوا هراح انس حر ند راک ر بسا ?rAd وب تودنا

 نوا كرب clit تغب بول آ ین جساللعا تباع ی كن هقوح نوا T یال آ شهوک و دشت
 هروم حف هد رشا جرات * یدشلوا جد ید هرداب والا هدرفسو یدرروغار

Solanaبودیاعچرکسعهاشداب 2۶ ) ردروک ذع وبدیدلواهدجوا قرفزوب  
 بعصتباغ بوراوهراص> هع 9۱ هددوانرا تالو بودروت :؟ جدید ناطاس

 نی زوصنالک (dt هدقداوبهراح هح بودا هرمصاحیآیکیانیغلوا مزاوارپ و

 یرااساک هاشداب بودبآ مہ لسا هلا رأرطضا ندعارسوص هعاق لها gS ں ولد

ails wy! dtنوئوفراهدآ  weتالو هد  UEریش هل ىل:  

 تاوکسو هجو هلو یلارق سورکنا CT یازغ ) راب داوا ع وط رلذالس» بوئاوا

 بودنا ole nai ید هاشداب KE! ole ni یرلکب رفاک هع یخدو ی رلناب تالو

Sideهدهیفوص نوعا یعاع>ا م السا  Goldیلغوا نامرق  Foیگدرا  

 بوروک ندبایغاب یراعلف ولیکنزوا شیاقواربا قاتلف یرلنوب هاشداب توردنوک
 شع اادا یتعدخوا ندنمرک یلغوا نامرقیدیغوب clo et Sr Kae بولوک

olyنامه زرموا مدراب  Grgeتو رو هدقداوا عجرکسع بولد نوسمزوب  

 GF هعجج هدندرد كننابعش یکیا یللازوب نکس ب وشواق هداوا سوک هراثک

 هدنکوا هاشداپ هلراهب رح راب نع راشش رومد راب رهکی بویلغا !LY ندحابص
 كمالسا رکسص هدنسازغ هنراو بوداشوف لبا Hey pod sh یتفارطا بوروط
 یرلعارغا ada YR نیغلوا شعا ands ندفرطوا ja تولوا Je یرادرا

Susبول وڌ هر درا  Glsنو رب نام  raeرتو رن سلاسو  

scatهجوراص نوتوط ره  Latیردارب  lioهلرکسع كسب هعنرب كب  
 هلزابو ع pai بولیف زاغ اع تعکر یا ۲ هاشداب هدنماع بالر ویکی قارغ

 هقویع Uy pio یادص * یدریک هن ربیرب fase یا (Bi) بوش هت آ 1
 دصرع لوا نزوب لوک یدنوط هک * یدربن راب زاغ یدتا واکدوش * یدرا |
 ندناف هصرع لوا یدرکب .a, 26 * oo یدنود هراشدم om * یدرک |

(x)كدەماشخا  Seزاغ هجک بولشاؤص  GATد هحابص بوبلع هلت ون  
 بودیا هلج ندروخوارب 4 js نیل ررفاک . بوشالوا بوشآو ت كنج ید یر |



vio Heج4  
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 ولغاب هلقلزغا یرلکوا بویلشاب هغمربق بولا ندرا ES بولب را راس« |[
 لتق Gh تاوکسس یناب كون بوابربف ىس هالو | دوجوم بولاق بونالبص نیفلوا
 بوللا بولوا لوق هدمالسارابد تدم هضهننیکماملیب نکل بولتوط sh هل بوالوا
 هددیجنر یرانالهدءب نم بوک هتخت بودیک هنتالو بولتروق تبقاع بولتا ص

 تور و عاق: هراب نوا هدکداروتک ههاتداببوانوط ید یاب هج * یدلوازُعا

 JHB بویملکید Foto gah هزکتمدخ هلرکسع De شب بواوا رازکجارخ
 بودلض* بوناچ نب رب یرب نی هبرع هجیکو ا سیا لاح هتشکرب لارق * یدنلوا
 amine بوللوا كنج هلا iy كنفنوبوط كد هحانص بو دنا راصح ca روباط
 لا aly وید نالا نیذرآ كئيالا كرن نیکی روط هدنوب pe هنب رکتسع بیارق
 بورک هخرچ * باتفآ خان نب رز اط ( مظن) یدچاف هلسعباوت بودیک
 رابناغ یدلاص # ورک هنادسیم یدرک رایج هخرح * باتش ape نوچ یدتا

Groteبوروا حوم * ورلبا  LEPاهزدژایدحانص دواراتبت * یک اب رد یزو  
 رارفاک )53( fy DAE ga هل سرخ شنآ * تب ندلوا یرافک jad * یک
 عاوناوكنج تالآو ز زو میس بوچاق Fo رانوب بوئنصبواب نفیدچاق كلارف

delsرفاو ولوط  gh Jaseزوباط وشا بولوا قلع  Simدشا ندنکلوا  

 یموم هدارهدش اهاس هدهنردا (ەاشداب <a تاربخرد لصف ) یدناد زاو

cleهدعب بولاق ماعا هدنتافو بودلشاب  Alیزدارب  cloناطاس  AFید  
 as یرللوب هدنسهشوک ترد gyal gale نالق ماعان هنن بوری دیا
 * یدلوا aggre هلکءدوا هفرش چ وا عماج روبه, بوباب هرانمر واف رش رچوا

odesهاشدار  Kuهلغلوا قات قلزاضو قلنامروا هدنب رق هنردا هدرب زوتوا زوب  

 GE زو بودبا زود بوریدسک یتامروا یرلکدد هنکرا نالوا GE رابءارح
 || arth یرپ وک نوزواو SF مظعولرکو ولزوک HA زویچوا دو-خاب ترد
 تراعو عماج بودا ادیب ,dread eli هدنشاب رب بودیا حرخ am ده
 !+w تفایض last بودرغاح یارعفو ,lhe ا۶ندهنردا هدفدلوا ماع بولان

slabهرامعم بوقاب هللا ودنک ن, رلغارج كعماج و بوراتروق هلبلا ودنک  
 بو ردنوق یوکك و مظعر, جد هنشابرپ كنب رپ وک بودا All یلکو رلتعلخ
 هنب هدر GA زوبرکسو * یدلبا Slee ندهیفرع فیلاکت یه رفو ییدیصق
 م فر هاب تآ رلیط وب و تراو را هناح alae هدنناب و ید عهاجرب هد هئردا

 هراب ولوو Say و* یدتنا نییعآ مهن ژراوطو ماعط هژرفاسم بوپاب روخآ

Kyعماجو هناخ تیعج و  od chهفبطو هجا زوب یموب  ablهسردمر  gb 
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 ردم رة ناطل بس FN IT 2 هم ina الوم یس ردم

i Sesی م بودی فیصتت ي وب  teriaوا ودا یا  

 هدهنردادا رم ناطا س روب نم یدلوا روهشم هلکود هبسردم هتفج هسردم یکیا

 Cade یربغ ندمولع wes بوبا Fo هسردمر !ah هقیطو هجا A یموب

iG sceط رش قم وا  OKE|راد  Cob!یدلوا ر وهم وید  # 
 دا pls ale ردا سمو عماج فیطار روهنم هلکع د هند < هدهسورب و

 ندنب Ploy عهبلطو مااوارم مف نوکر Poy ترک مر و و هسردمرب ول هفدطو

 ye Jo GS 42 هغ نوجا راهنخوسو بولب رب و ماعط هب هتسک ضن كي
 ید یی رش راز * یدزر ماعط بولوا عج هدلک ام نوکه ةثخوس رقن وبجوا
 ور وک فیطارب ران سا د هدنسارا رهشیکب هلا كالو ردهدنناب pole وشا

Kalید هدرا یکیدتا محو * ردشلوا سانربعمو رم  Parle Jism ate! 
 یرلبوک ااا شیمی یراص> قلاب هد روکناو # یدردباب راماچب ریه

 لب ره هسدفو نیمرح هدح راوت fons * ب ود | فقو هنسارعف نیمزتجم نیهرح
asكب  getsهرارمآ لس رهو ردروک ذم ويد یدتا بعد دو دیص هکس 5  

 یدادجاو ا UY توک هعجرهو یدردیا عل زو یرولف كس LAN ودنک موح <

 ینانسحو دعب SUS یدزر,و رهقدص رفاو oat ad هرزوا یداتعم
 كئمرحم شد ىللا زوز کس (لصف) هل ام ها لمجو اعا هن الع رد دعت ال

 هدنتتسوا یرب وک نکرولک نوراو ope gl | هلناک را هد هنرداءاشداب هدنسهرغ
 یدلک هکلود * اش كرادتهلبا كهارداز ( >2( Sto یوم وب شد وردر

 هلنوعد * للا ناهح هاشابا کرد * لحا كي یدلما are Cols * اهنا مد

 e رد ولک کیک رردتاناو هب وت تب ون *رردتاجا هراح

 زار هقح هک هنره * تبا ششوکروک یتدبق كنرخآ * pat لوا یترکف میکوا
Jlیدلکید ی زود شا و ردوح هاش * سا شا  * ab pam wt olیدلکبا  

 Fil * عطق GUI ۂتسشررس یدلیا * عطوب ردک رک هسسل gh یطوج یدلب
 هن ارم یدرب کم * یدسادا هاش یی راصح هبوت * abl هاوگ شن ر زو

 شب ورد لوا ءاشداب )8( ندرغ بوسکه ق> لکوک ی درب و * ندربسبونود
 بودا راقغتساو هب و wt Bas ند راد < ناطاس ml uns نکیدا مک

 هاته د بودب ادهاشییاشاب هحوراص رب ز زوو اشا قاھار ر رو نشات axl کیا

aleeاعاس نوئوط عادص مظع هدکد لک 
الواهدنجا هک یسهمانتصو یتندزان

 ن

 | هارزو GEN BU ید ناطاسو راستخت یعو ییاشاپ لیلخ ءروما

 ( بوزسوک )



KE ew Be 

 بوتکم هتوغد هلا 4& Gat ناظاس ودنا داهشا دنوم البو رت

 هبارزو ءاشداپ هدعب pet وب بودارا یی ورد نربو یوم رخ پوردنوک

 بویلقص ینتیمارزو ودا تافو توک ane هدسنچ وا كمرحت بودبا راتهصا
 مو ینوک ی ا نوا dee توردنوک قالوا زار a ase دا Ut بوروش ناود |

 قجتالفوا هدارس ید بواوا ندنرف كب bce بو at بولک هدست

 ,Al * نتاکا تکلع رردشاب هشوج (ےظن) یردار : مان دجخا Os as نالوا |

 ود * اشاپیکیا زص هاا * ادک نوا دنا ,Sy راغص * ند قلوا لشاب |

as yu sh ey(لصف) یدلردنوک هب هور هل ست وات یار  esp 

 OS Wie هک ناغمرا Grae (۱) هکیدنا رلنوب الع ر ھاشم رابک نالوا هدشامز

 antes هسور بوق وا ندب رافال: ء.دعب بویقوا ند هنسکر ولع می * يدراربد

 !pes کو اضقو یوتفو سرد ه ,Sots رانف الثم بولوا سردم ههسردم

 نودیک am ean) * Gale IE atlas mo یدلوا نوت <an Clal عیچ بولوا

 2 ناکی Wee یا هاش 42 (۲) یدعا | لو بصنم كد دیش ربا clog هدک داک

 نکیا cob هد ه- سور هدعب بواوا cay te ناطلتس هد هور بولوا لصافو

 لماک لضاف بویقوا ندنردب ناکی We نبا یاب فسوب (۳) یدتا تافو
 !ally ولت یدتا تافو بولوا سردم هرهسردم صعب هدهسورپ بواوآ
 OG مردل de رد" gb taney, pods نا د (ع) ردشهزاب هيشاح

 زوب ییلاطم حرش هشاح نکیادیعم هدن Thales * یدتنا تافو بواوا یسردم ||
 سرد هدرانوک ميج GF نددیعمون و هعجبواوالضاف dle یدوقوا هرک قتلا |

 یرهش هدرانات تیالو ییربغو هیعرش مولع یع رف نیدلا فرش (Co یدررب و
 همور Fog هدقدلغاط یسالع نولوا نارخ عرق بویقوا هدعرق نالوا

 هلروص> لد هاوو بوح ا !Cn ةع رطو بودا (cule کو هاش داب ب واک

Gackندفرش روب هدمور یعرق دجا دیس )4( ردشمزا حرش هراثم نتم  
 هدک دلک هلوبئاتسا هدعب بورب و یس هسر دم یهدنوشن ز رم 6 وب هاش داپ بویقوا
 نوڪر یدردا ظعوو سرد بودنا ,sab دا یللا یو دغ ادیان

 زوحوا se زوسلا هدر ېش عرق لئم * اکو هاشداپ ران Sigil دهاشدا

 زدکحرک # هدک دید در دیشا ورد شعا رهش ese تواوا فنصءو لورم

 هال هدک دید ردن بیس هنغی داوا بارخ نوید هلدشش , هن Joly لایعج وب

 هن در هلک لک داف als یولغاط Us sy وایلف رهش هلبتسرب زو ناطر ردا تناها

 هبوشالم دو بودر هاچ ییاشابدوجم [carly زو al 17 یدلک داسو ید |
 و



Be ۱سرب  ~~ 

 Kye ید اشاپ بوبد شعارب زو بیس هکلم Ol < هکیدلوا مولم یندید

 نیکعد روناللوف یرب زو هلوقموا نو ازز هدک دید نوبت بوبد ردهاشداپ
 هدنافع حرشو هنحرشبل كنالنم روب نم * یدید نسزد كجرک هیاشاب هاشداب
 دیس (۷ ) راردرولوا لوبکامد هدنرا رم هدلوبناتسا ردراو یراهیشاح ax ولتو

cud cm foهعور هرکضندتالو بتر لوصوو تراهم هدهنطاب و هرهاظ مولع  
 یهتت» هنسهروس عم“ دق نیوزا مست قطا تاع * یدلاق هدهدنرال nad بولک

 SF sel yall انالوم (CA راشعد Gal dob یللازو ردشلوا

 رهتشمورهامتباغ هدنآرفو ثیدحو ربسفتو لوصا لع بویفوا هدرصمو هدمور
 pole Aas بودا ماع نرد هدنآ ete بویڈوا OIF نآ 0d par بولوا

 هد هسور اکو ب هاش داب ه دک د اک هب هس ورب Jie * رلیذدتا تداهش هتل يصف 6( 9\

 ناخدح هدارهش نالوا هدنغاهس اسفه ote نور و نشهسردف ناخ مردلب

 بولاق زجاع هجاوخ نالب ردنوک بويعا یخد نآرق منخ نیکهاموس یموفوا
 بور وتزاجاود كود Gat بور و كنکد اکو بءاشداب نیفلوا هنسک زوا الثم

 ظح هدکدتسشیا هاشداب بوربدسعا <A هدنامز زآ بودیقروق بوک و د هدقدراو
Gy!یدردنوک راششخت رفاو  * aeناخ  SOF oFترازواکوب  BN 
ws!تویعسلاوت  selsه هسورپ «دعب یدلوا رکسع  wl obهدف دنلوا 550  

 Bm بودیشیا هاشداب بودا Eley عظع cll ldo ںودیک هرصم

 زوبکیا یوی بودیا قضم هلوبناتسا هدعب بودیا یضاف هیدسورپ هنبرب بودرونک
ablنییعت هفیظو ها ك شع زویکیا هدلیو  glلوق انابحا ادعام ندنو  

 Hg هبیراحو ریسفت فیطارب نکیا هدرصم یدزاشغاب Janis 4 راجو
 هناوتفو سرد ن رزدنوک هزاع ac نر Jal عیج * یدشمزا ح رمش لصق

 هلب Hel یهاشداپ و یرب زو بولوا هنسک بیهم SEL قطان بودبا فرمص
 بودباتافو هدچوا ناسفط زوب Ko * ردشهلوالیصفت هدقاقش یقانمیدررغاج

 كنوب gn التم * رایدتامنام Sle رهشبواوا مضضاح a yb ناطلس هنزامن یتیم
 لضاف ندلادح (We Ca زدشعا تافو مدقم ندنوب نکل بولوا هدننامز

 نیدلا لالجنب كبرضخ النم ( ۱۰ ) ردشلوا رکسع cols بولوا مفتسو
 یولع عیچ ندناکیالتم هدسعب بوغوط Be sel یزدپ هدراصح یرویس

 هلن وب stn رغو AF مولع دموز هرکصندب رانف الثم بولوا یداماد بویقوا
 FL مولع بواک یسالنم برعرب هدنلناوا یتثطلس Hat ناطلس * یدلک هننک ملطم

 (دبع (



  jaسه ¥

 بو دیش ا یکب SE (due شم TE ob جامع بردا liga ند هيڪ |

 ت ا ا مس س

 كسک ۱ ash زوتوا هدنسابل رلهایس بودرونک ندنس هسردم راصح یروس

 باوج هنس هلجج دوپ بوبد نب رالاوس Graze ینوب برع نیغلوا هزات |
 توهبم برد نودآ رالااوس ند هبیعع مواع وارد یا نوا 4 رع هدعد بور و

 تور و نسهسزدم ناطاس هر لثه بورونوا wall ندنرورسهاشداب هدقذلوا |

 یسهیطع بو te pbs) 9941 ندوب ’Mas ass جدو یلح یلایخ و هداز هاو |

 ندنلناصد ears ودتشلوا یافو ادتا ?os لوبناتسا ردحاتح هلیصهت لاک |

 tay رعهدیصقرپ alg هدد اقع ب ولوا Ga lad عنصمو غیاب ندلیدره ادعام ||
 تافو هدجوا شعلازوب نکس * ردشهزاب حرمشاکا cle یلایخ بولوا یسهفیطا |

 هدنزرطرهش یراکدید دا رس۰ ند هە ge ندنسهس رع دناصق des" یدتا

 فطاب ساالاتالمنما ) مظل ) ردوب !cae كنس هیفطا Sab "هدیصق نالوا
 ضراع)| * یناذ هثحاب * تاک رطان ونش ینونح cn فن * lowe py » ناكل ||

 * تاوهشلار تبجحا فرك ,whl كابح فارطا * تفح كغادصاو لاحلاو

 lal § * ايرو ancy # ناسا تارابڪ عسولا Se قاضنا * ناهح لک نھ

 * اراهنو اليل * یعوم دراهنا كباب ىلع لاسدق * A? SF * تارمعلاب تدنک

 فن فر ىلع صول * Sl. all مول * نائسطا لوا لئاسلا be جراو

jb |كایح * یجور ساوما *  pallyدعد نم * ییافرو یماظع  ob,(۱۱)  

Deeهللارکش  dleیدقتعم هلتليضف كهاشداب اصوصخ كل هلج بولوا لضاف  
 یلغوا ب طخ( ۱۴)یدردنوکینوب هکمرب و نیع هکماع انایصع هنلغوا نامرق بواوا

 کو lool ںواوا رهام oregle عیج تویفوا ندناک, ,Mie eal ندلا جات

 نیبعآ هفیظو هجفا زوتوازوب بور و نس هسردمقینرا هدءب بور, و سرادم ضوب
 بویقوا هدننالو رد وشننم ٠۳ ( Gal ( old par یارو een * یدشا

 هسردمرپ ولهچقا شنوا هدکدلک هموربودیا لغشدنا لیپ شبنوا بوراو هدعب |
 یس هسرد» ودنک abl axl ll هد هسورپ بودرغاح ینوب هاشداب هدعب gh رپ و |

 شوم Ss قحلوا هداز eral at زون هدراصم یب abl شب نوا هدکدرب و

 یکذ ید)رد یسیلح عولئابا Sak الم ( ۱ع ) یدسعا لوق بود ردا

 نيم * یدنا سردم هدسرغا تویقوا ندناکی Wee gl لماعو دام و لضافو |ا

cole rae | ۱توزاب یلناتسع نایلوا هدنتم هدنرخآ باب ره نوزاب حرش فیطل  
1: 

 یی هیلمنو هیلعع مولع یسوط ٠۰ ( Jere ) ردراویناضارمعایوف هنح ارش هناده |

(ty ) 



f tv Be 
 سس سس

 ۱ ۱ Pi نس هس ردم همنایطاس اک وب هاشدان هدک als Gam gy * هرکصا دایص

 لک نکس ل وا Gael انب SA? gal EF ی وبناتسسا ناخ د ناطلسم

 هدنب رد لوبنانساو پور و اکو ب هلا هجا | زوب نسهسردم Dy ز ندنژ هسردم
 یر هر دم OF ردروهشعم ,sige وک٤ سرد الا هکر دلس تاب هب رگرب

 كنالثم تالاب هاشداب نوکر هدسب * soy و اکو یب رب هدقدلوا مادمت
 بوروتوارب زو ab لوصهاشداب هنناب غاص بولآ هباروا یی Mie تولک هتسهسردم

 لحو لئاضف رشت نواک هقوشالتم نویقوا نیسرد دضع هیشاح رادتعتلاد

 ها ك نوا «ae بوروتوا بولاق ندنرورس هاشدابنیکا Sloe تالکشم
 نس هسردمیردبهد هنردااک ب۰ das * یدرب و axl زوب pes هرادنلادو تعلخرب و

 هچاوخ بودیک هم ب ونجا هدسصوصخرب الم هدعب بورپ و abl هجا زوب
 شد ندنسف یشاوح * یدتشا Ge رط لیکن هدانا یدنف رس هللا دع

 ۱٩ ( dk Se ) رد شاوا US لومقم یسهلج بواوا یتاقل اوم ددع تلا

 ف.طعا هىا رسول ىدا لوغ تم هاونفو سرد بولوا رهام تبا هدمولع

atl(۱۸ ) یدزاب  wets!ناطاس  Satلعاک لضاف بولوا یسهجاوخ  

 , gre Gal Lheردشمزا هیشاح هبیهافریسفت بواوا یمن یسرافو )۱۸( |
 Ole pal هد هسور ws als هب هنر دا بودا مولع لیص wit © Jo لس

 بودا تع هلا ks) هدننأب ا هدننامز RY نا cada #۷ gos ر و ید 4-سردم

 ( ٠٩ )یداراو یطخ نس> بودا فیلأیثاوح لب یدلوا رهاظ یلضف
psi وادا هیانعه هناقوبولو !لمافهدموله یر دینی رقتاهوت slays je-- rast 

 لماک لضاف یناقوت نیدلاماسح (۲۰ ) یدرزاب حرش ید هلماش عزو حرش

 ردراویجد یتارب رک yan E تیاغو رمصنخم هلءاوع هدوګ بواوا

 عو حرشر هریک | هعف ید |لوغشمو یذو لماکو لضاف ییانیس سایلا ( ۷۱)
conus’سپ وئشوخ ردرمظن یب تباغ یرب ره بوزاب هیشاج هدصاقهحرشوهلاسررپ  

 یسردمناطاسهد هسورب *یدزایب یرودق نتمنوت هدنوکرب ,بواوا هباتکلاعی رسو

 یەو sols سزدم هدنود ز ره هب هرجن ot (xv ) یدتاتافو ن هرکی

 نداسراب دم هجاوخ نالوا Ure Filan ءا ڪو stile بواوا ندمور کا

 ) ۲۳ ) ردشلآ ندنراترضح a 1 pill ردص يخدوا !Go alls ج یوا

ae۷ هب غو هدیعک مولعو رهام ٿب اغ: دمع عی یدرربد یغواولسانمرک  

senses» se teاف  

  \ aeهدهنردا واو  Gr" ol vaبیارغو باع بوزاب هیشاح يدافع |



aaا  

 یدتا چ رذ با By ley ڪو NS by ڻامساط هدنڪ هننا Kae لاا |
(ve )ںودیک همعع یراص> چوق ندلاءالع  pokeندشدلا دش المضي  

 هن رش (Cy | دعس Los< تواواسردم هس را دم yen هدک دط همور بویقوا

oe ۱فرطا  al.رد دهاش هشراهم لاک هدف رع مولع هک رد شم زاب  

col ) ۲حایصم بولوادهازو لضاف طالب | ) ١ Salers gostهشاح فی طا  

  لضانولاصهیقف شاش (۲۹) زرد dab هاتک لواالاح هک دشمزاب
 Mea 325! نیدلابطقن دیک Cy ( ردشعزاب هلاسژرب هنمانهاشداب یدیاهنسک

 هدلع ره یک" all hs | aon یردب بویقوا یی هیلقعو دیعرش مولع ند رائو

 هصوصف * یدلوا ندنیفراع ودیا لول هفوصتهدعب نولوارهام هدتاع
 دیفعو pat هشیفلا حاتفم د كن رلترمضح یونف ن دلاردص جو حرش

 یناورش هللا حد (Cra یدتاتافو هدشپناسکسزوب زکسبوزاب حرش فیطار
ala gleندیمور *هدازیطاق هددنقرع» یی هیطا ر ندشیش دیس ییهبعرشو"  

 ردشمژاب هشاح ie كعفاوم یدتانطو هدب نویطسفهدکر داک همور تویقوا

pul Cale Lae C ya)هک  plats aeهلکعد  wl,بل ههلکءد یخ 9  

 لماک و 582 اس شا وا سر دنلیقرف رق هدنسهسرده هيفا“ هد قکسایدبا

 الثم ( سم ) یدنا هوعدلا ناسم نویکر لسابل alts ورد بواوا ققدم
 نایلس (س۱) یدنا قوصت لهاو رهام هددس رعمولعو هع3 و هیلمع مولع سایلا

 هدیج لئاصخو هلبلجبقانم لها بولوا لضافو ملا اشاب لیلخ رب زو نا ىلج

 (لصف) یدتا تافو هدننایح a بولوا رک-سع cold نکیا رر ذو یرذپ یدبا
agesرابک نالوا هدننامز دارم ناطلس  policeما شم  by١( ) هکیدیا  

 LIB gy هدنولخ بولوا ندنرادب ره كنب رلترضح مارب یاحقی قا بو ذح چ
 (Wal ید وب بوبد هما لوبق رد asl اند جش ترضح بواوا ره

Gs Yl ane) o>هلکنآ تح هش*وهفم  fratحش نکر دیک بوبد رووا ل  
Cy ?ند یدعا  RWیاتندتشاب نکراقیحندهب واز ى ی قادتود ن زور کا  

erat یدلواشارت بوزک LS یا Saag نیک Solas bs een 

  eelsدوب نواب روتک ها نوتلا هنس , Dieهراجاتحو ارفف ںوی

 هرزوا تعسو بولآ نوتاصوا مظعرب هدهسور * یدرردشاوا  batبحاص

 یسهبذج و تامارکو فشک  IEبولوا  coolerبواوا یلغوارب ردهدهسسورپ
 ندلاء ءالع ال هلاحو بو زا | و سارا دوا  Fheندس اوقورایدی 

eeسس ل اس  



— ۳۷۲ ty حس ti 

Cr)بش  ZI Sukرارد هداز  FLلب يسراش حاصمو ندنسفاخ مارب  
 موظنمو یر * gael تافوو نطوت tp ب واوا ن دنرادرک اش برعلا نیز
 یتلبطف لاک ردتشلأت كنآ باطتسسم باک مان ase نالوا مور LIC لوبقمو

 pal BIE یخد باک ییارولوا مولعم OAT قلاحو دجوو نافرع «دفوصنو ۱

۱ 
 كحاص هده هداز یج زا دجا al (س) یدا هنطا و هرهاظ تامارکل ها

 نیعشاعلا راونا بقاوا هدیاوبلک S29 ی درد ole val اک وب ردب ردارب

 ىش )2( رولوا مولعم ندن آ یتاماقمو oul رک بوزاب بانک یووت ولدآ

GLمعع هدننطو هدعب بولوادبی همارب یجاح هدءب بویق وا ندالع هح  

 نیرشو ورسبخ بولوا رهام رعاشو قذاح بببطو they لماک ملاع * یدلوا
 هن_ک لولعم یرزوکو لکشدب * ردشاوا Ale لوبه yl ت نسهصق
 هرهاطمولع یدیاژرید ييامارلغارد تولوا هدهنردا Gall am ran )0( یدبا

 زوب ههکر ه یدبا aul te قارغتسالا ماد بواوا رهتشمو رهام هد هنطاب و

 wanes هتنکر یکباره ot وب روهظ (رون do رون) ڈس ب وليف زاغ تهكر

 بودا مجج هنطاب و هرهاظ مواع ردولدیج هقیلخ یربخش یدرولا تسدب ۲

 ۹9 یدیا داتعم Keo سرد ندهرهنع» بتک gal لءاک دش رہ لصاو فراع

 مواع نولوا ندنیس ais اطو اثم هدلصا Aad FS ےھارا ندلا جات میش

 كلاس est یسدق فیطال اد,ع an هد هسورب بوقوا ند هفیل> یرس ییهرهاظ

 بولاغوج یردب prolyl یم عاق هدنناف و كن ۲ نيفلوا لاک دش مو لصاو
 (Cy یدلوا عج دن رعییرکی زوب هرکرب هدنس هب واز بولوا لصاوهدا رم یرب ره
 pl هددسورب یدنآ sale لاک دش مو دهازو فراعو Ate نسح هحاوخ می

 بی ی ی با ی ی سس ی کس ی ی ی ی یو سی ی سس ی ی سس ی ی ی ی ی و و سیو و سس و ی سس سس on تافو ن ot Bo دا بصل هن کرب هزکب رب نولوا هتسخ یرلتر صح ناطاس

 بود نوسابا نیبعآ oy ندمرادب ره مب نکی راو هبوذح نالف هدرهش هدک دا |

 هشرع هدنراک درو <p نتصو كناطاس بوراو رارکت بووق یرانوب هدنرلدراو |

5Sدنرلف دقاب بوید , dale plنیکمروکرروتوا یتس> هجاوخ روب نم هدنناب  
(A) Halas GTسیلو <  Sollردندنسافلخ نسح هجاوخ روب نم  | 

dleرایدلوا عفتنم ندنوب رادنسکر فاو بولوا ظءاوو دهازو فراع لماکو لضاف  . 

(i)او را ىلع  Wall castنم ~  ala sal alق  Wall3 ۱  

 ۲۹۵ باب ز



eve Beیک  

 € ناوضرااو ba ale ناخ دارضن یزاغدج ناطاس لاوحارد عباس بای # |

 نایب یوق بطنطا جاف Seg هک * ناخدح نابهج كولم ناکیادخ (مظن)
 ,oF شسولج Avo هنسق دوخا ۸ ۸۲۳ هنس بجر ۷ 3 شندالو (ژن)

 شردب سولج تهج تنطلسزا شیلاصفنا Agy هنسیوا مارباب رد ole رد

 شعرضاکووب یزدب AEA هنسیف دوخا ALA هنسقروما ضعب ءاضتقاب تر
 راپدلوا مجج بوربویلابوبتسبا ینرق زدقلاوذ نیا كب نایلس یهاشداب ناتسبلو
 تدم ۸۵ هنس مرګ ۱٩ ین ردپ تافو نامزرد os, a ۸۵۲ هنس 3
 EY هعفدرد شتئظلس تیدم ۲ هنس دوخاب ١ هنس نلوا هعددرد شتنطلس

 ۽ ىف سما موي ف شیافو ه١ دوبخاب ۵۳ هنس شرگتدم 4۸ موب ا
 موق رح موح رج یدیا بسینغم یاس نکیا هدارهش AAT هنس لوالا عب ر

 كولم لک. ۱ هدنلاح ولود رهو هدنمهولعو fey تواک ذو «دنوامهو تعا |
 نه # Lew dees ناباترهم ودوا (مظا)یدیا ناهج نیطالس Sadly ناینقع |
 Ske دن رب ناطاس 6 (ناک داره رک درد لصف) اهسدق هلالثم مار |

 هنسیق شادالو gees ناطاس (۲) زولک هدیاب dames یلاوحا نیغلوا هاشدای |

 پولپ رب و هبا قلقا“ 15$ راکب نامرق نامزدهب gh رب و Fle سیم ۱
 ج ناطاس (۳) بول هدیفاشا یلاوحا صعب ۸۷۹ هنس یدتا obs هدن |
 هدننافو sence ناطلس بولبرب و نام ینومطسف Ang هنسیف شندالو

ub?ی < قاروشحالس باوا یک اح نامر هداز ندلب قلا # یدلری و  

 مضر هفلح ad هکآ هن رازرک كنيقوملس ندلاءالع ناطاس تح بودا ليت
 یسراف كالس هجاوزدراو یزاعشاو ules لوصم تواو \ رعاش plas ی و یدتا

 "تیقامیدتا هجرت فیطل هنمان ناخدح ناطلس یردب gilt S دشروخو دیشج

 (وا ناکراو ارزورک درد لصف) روک دنا دی yh ناطاس oy تیفیک و لا
lob Jol .)۱(كلوب بولوا مظعا رب زووربندننامز یردب كهاشداپ  Br 

 وزو ,SEE STL لیلخ ولهردنج یرذب LT اشاپ be یردب كن آ شاپ میهارپا
caelناطلس اشا مهار ییغوا تالیلخ وشا بولوا  ybمظعارب زو هدننامز دن  

 هرکصندنه لوبناتسا رداکد عومسع یرظن كنهصقو رواک هدیغاشا یغیدلوا

 هجوراص رب زوو یدرب و هاشاپ دوم Sy بودا لتف هدعب سب Sy هاشداپ

EL |افناس هکاشاب دوج رب زوو شاپ سونغز ریز وو  cobbردذشلوا ید رکسع  



¥ ev: Be 
 س

  dary leلآ [] نیطالسس ؛ارزو ناطلسب هدلامرهو لاکو  ۳1 janeوا جوا ۳
 زو , goalهش*وهنم * كولم ءافوال * بوئلوا لزرع هلن ببسررپ هدقلارا بولوا

 عفد  etlیدنلوا لتقو سب> هدمب لرع هللا هناهب ینّرح هد  Seهديغاشا |
 قاها رزو و * رولک  LOLاشاپ دو  anyمداخ ژوو یدلوا مظعارب زو |

 اشا نیدلایلو نبا شاپ دجا رب زوو اشاپ دجحا دک رب زوو اشاب نیدلا باهش
 اقناس  Sue cobر ژوو اشاپ هوفر زوو * رواک هدناصف الع یلاوحا تیغلوا

| JS هلیهاتشداپ بضع اشاب دم موز رب زوو شاپ خیس رب زوو اشاپ glenn 
 بیبطاشاپ بوق مکحرب زوو اشاب د هنسوب رب زوو * رولک هدیغاشا ییزدنلوا

 یدلوا دیهش هددارفاب اشاب هجمرق رب زوو * رووا رک ذ هدالع نیفلوا قذاح |

BN مور ناربسربم اشاب lel مداخو یلبا موز ناربعربم Lith هج هرق lb, 
 مور نارعمرع دارم صاغبو اشاب دواد رب زوو  blنسح نوزوا  AKدیهش

 رب دوو اشان عدوي دلواشاب دج رب زوو كب رضا نبا اشان ناتس رب زوو یدلوا
 یعئاشن  SL Sb azندشلسف راکشخ التم ! Gaدیهش راب رک: هدننافو هاشداب

 رایدتا  MN Fy! 599%را زرد یلغوا ولاسلقم کاشان  golesهدال نیفلوا

 (لصف )رووا زک ذ < pgm pراتنالوو عالق ناثلوا طیضو مح هدننامز هاشداب
 لوبناتسا هک هينیطنطسف (۱) هکر دزانوپ  abiesةملقویرولس هعلقو ردلامروهشم

alg عال ضب هدشناب كناو لا موزرد gleam af روس ‘aly یسوغرب موق 
 "بیا ٌهعلقو هلوما  alyزوا شاط  algمور ردسالتبالو رد یریاوت  BNةعاقو

 هه سدو هجرت  Nida toedهروم هاررد هکنلف ۸-هلفو یروجت هلقو

‘ald, یراصح Gey ‘ald, هوا یا ٌدعلقو * عالق شعب هدف لوا یحدو 

 واه” , E, ‘alsهدتم“ لواو هردان والا هعلقو  fansاضر ةعلقو * عالق

 علقو هحورک ٌدعلقو هوص علق و لوما ٌهعلقو , Sacید هلق شد وشا

 هدسال تالو یسهلج ! * GAهعلقو هردنعع ةعلقو  El SFهرسصامآ هعلفو

‘lig ینومطصق دعلفو * ردب رغ كنهیساما بولوا هدنراثک رکد هرق هدیلوطانا 
 ولنویف هعلقو نوزپارط علقورادنفسا تالو عالق راسو یمهزوک قابو بوس

 زج علقو راص>  [ae %y*هعلقو هقول "دعلقو  aLروا ةعلقو  cleهعلفو .

 وب  Samyجاوق" تالوو هنسو تالو راسو * رد هدهنسوب تالو یحواوب

 واب تیالوو یا مورتبالورد هنسوپ برق رد یلبا  Selهثسوب تبالو برفرد

 یرهشکبویرازاب نوغلیاو رهشقآ طبضو هن سوب تیالوبرقرد تسرهتبالو ع القو

 ( نامرقرد (



 0ر

 | ر زج عالق حو * رد د لوطا ناره ش ترد ون یراصح نالقبص dali‘ نامرفرد |

 هعلق یکیاو زدلیٌةعاقو رادنول dy ظاربسم فسلقو یروم nly رارکبت هروم
Sly =eهدنلبا مور هر هعلف ددسع  bl ybهان و راربد  anldرد ناصلبا  

 ةعلقو هدنرال ثملقوهلاوک Selby ل وطانار د هبنوق هعلقو دوان را تیالوحذوقادوبانرا

 تامرقردتوم Maly زوج رغاردراص>لزف ةەلقو DN مور ردزوم رغا "درب زچ
ang.ٌةغلفو یراصح هنورا هعاقو یراصخ جوا ذعلقو یاکرا علاقو ہدکے  

 هفلقو نقوم aol“ حقو Kale ةحاق طبضو ay الع علقو نامرقرد یارمدق آ
alle!ةغلقو كانمرا هعلفو رار د ید راصح هرق نبش هک قرشراصح هرف هءافو  

 ةعاقو قازاتبالۋع القو de Kgl هعلقو هفک ةەلقوراصح «رقولءود هعلقوت ناذیه

 سوغرد ةعاقو orl Soh ٌةعلقوقلدوانراذب ردنکسا دعاقویلبامور ردراصح ها
 عالقو ردلصتم هلفرطح واكنهبردنکسا روب نم ید یخوا كرلنؤب شلاق هعاقو

 لصف) ناجنزرا برفرد لورط تیالوو قازا تیالو ردهنوم علقو هیلو "هرب رج

 ردشعا هدنمابا كلوب * حوتف نالوا ناسهج ناهاشكشر )4( (یزاغ

 * St كنازغ یدرب و بودیا محف * یرهش هبنطنطسف Yoda * حونس
 تکوش IE * زارفرمس یدتاوب یلعتیار # SLL uel *زاورد بویلبا
 * یدلیا عضووب ینینافنکا * نایعردشلوا هدنرودلمشو * ناینامع

 ندارع كير * نوزف یناس>او دوج ندناک ورع * یدلب وط قیلخ هلیفطاتمل
 یدلوا Jae هلبالذ * یهکرد یدیایناک نافرعولع * نوزف یناوخانث
 نادنج دصهساوا حدم !as ره * یدا نادنخ یک لک هسا سشک * یھت

 al هدک دنا سولج هدش یللازوب نکس هنس هددنانهعفد هدهنردا هاشدای (رفس) یدیآ

 نوکح رکسع هاشداب نیکعا تراع ییهبناعع الاغ !(fom Darl یلغوا نامرق

 بوج اف هثلبا شاطلد كنس لغرب هاربا هدقدراو هنفارط یرهشکب و رمذف آ
 راکب یلوطانآ بوند dy damn 9 7 بو دب اوفع نکمردنوک همان pial هل داده مظع

coh |هنق دراو بوزدنوک هنب رزوا كب سابلا یلغو اشتنمییاشاب قا ارب زو نالوا  
 هلرادن نام4 عف لوبنانسا هاشداب (Carrie یدراقیچ بوروس ندتشالو

 هجوق نیکشادس یرلیکرفاک ینزاغون یلوییلک بوبتسبا DS هبهنردا نوجا
 یا مود wie ale نالوا یدرا كنهطاغ ندن راص>یلوطانآبولک ندئفرط ىا

 یزاغو لوا بوزوف راب وط ےن ع بواب هدنو کک رقاب هدیآرد نیراسص> |[



Boجک مزد  
۳ eee eee 

gett ا ترا نفارطا لوبناتتسا تودبادش هل هاب < ۳ یمه رکود ۳ Leah 

 , So, jlتا شق لوا توراو ه.هنردا یسودننک بور و تزاجا هرکنسسع

  late poltرا طن زویچ وا بوطرب ند هلج تو ردکو د رابوطزفاو بوتلو
 ند رقاب ! cauهاشداب (هینیط:طنفمح9)  aleهلرکسعراهب لوا هدیدبیللازوب نکس

 هدنوص) كيلو الا عن ز هام هر وب حر هنس بوب روب  Cylهس یسونق توط

 ندراص> بولحآ راکلد نصب اا ب روت اراد وط ه ههل نوروق du porn ۇنوق

 ead cul able هدانئاوب ںولوا دیهش هثسک ر فاو ولنا رار وط هرازالسمیجد

 رکسع یحد راب یهواوط هچراب مظع یکیا ندناتسکنرف نیغلوا هدنطضكنرف

 AS نوا كک هد ندفرطره Gaels هب | دنع نم دب ومهاک | هاشداب eas بولک

 نیفلوا شلرک رم کز رومد هنسهاش لوبناتسا ند هطاغ نودنارکف كعروتک
 ررهام هدلاقئا رج |«ندننابیسوا كن هطاغ نیفمالوا هراخ هکمعک یک ندفرطوا

doneندزرف  AS alyروج هنزاغو توایا ترمض> 29-4 بود روب  

 اب رد هلرلب وط !cpa لاسطباناثم * Guill Jie یرخنال ةنیفسلا نا (ع)
bیسونقراتف ندنف  Gatesروکن (هررح) ندنرلقدلشاب هککود یراضح  

 یفرطوا سپ (Gs رب زاو رب ززاالب Gaby gas * ربزا یرفک یدوقوار وک
alasls =>و  par witكتنوحما وج و تسج ینرطره یسودنک بووق  

 یرر ,ora هل راب ,sb بودا wien ا ندنورط هاشداب بوداوب و

 نوک .oll ام ند هما ندم wo, co هرکنرف نالک هتنواعم ییصوصخ قعاب

 شی,رو ندرلک دک pies رلب gh راناس Bese Ke ناسعط دوخا

 dtl Jang دهاحهاک T ءاشداب هدفدلوا gb ماشخا بودیاتع رع هكا

 هیهعاق لد هحابص ب ویلغاب را هلعشمو رلموم am راجوا رلادج زلیزاغ هلب مما
 كنرف هدقدلوا حا بص یتوک هبنشهس بویهوق هغعا یراکدک بودبا موعه

 كتعاص ناعسآ نکرروط بوھکر ادت كنج هدنرزوا راص> یرادرس كنرکسع

 Aas شاب (ع) بوبالص ef 3 aly بوقیج هراص> یزاغ ناوجرب یزاب
 ندراص> مالسارکسع glob هفجاق كنرفرکسع هحشهوهقم * راداب نلواقانآ

 یدوئد (Jay (مظن) بوب وب بویقان کنج بابساو كنفتو بوط نالنا

 *هلولو یدلوارهاظ ندفرطره * نیمزیور یدلکیاندرده * Ge رچ
Gu!نیکشیشلوا  Olde (x) ajayیرازا رس تعا  oles 

 pee هل هل هللا یاشخ ح رفیداز حرتیادص یرازابهش ندالج

 6 نشد



He ,بم بر  

 تبار هدراهلق یدلکید )783( لاطاق لاطاق بومردچآ زوک هلدروک 7 نشد |
 ییراند هح هرز وا یراند راصح (x) ع ?Scot or رطره یدنوفوا * حف |

 | تبار یدلکیدنوچ هدنسهعلف (مظن) یدلوارپس میالبربت راهنیس .هچنوریس |
LE pad |قمرابهعلق *  oy, alldوک یدطکهناعا  LLیرانالسم روهتهروکت *  | 

 ن رللوخد هب ورگاو لوصو هر هعلق نکرد رودعم 9 po هکع ارود ندراصح ۱

 | بلقو سوح” تخ نی-غلوا سوکنم قل ود لصو سوکعم ?Legh هدکدروک |
 زآ ندنراکولب راب زاغ نالوا لوغثم هام هدلوب بوجاق atl po abl سویا |

dalle |ےل هننیکب بزع ح ورکر بورق یرانآ نیکمروک  Alpesهدک دا  wis 

 هدشنا بوسک نشا بورشود ندئآ یروکت abl بر ترضح تب وقت بلط رخ

 | اغ هک چ وا نوک جوا بورک هرهش هاپسو هاشداپ بولوا رامرات رافک نالوا
 واتس بو زندزون 9 9 طط یرهش بورب و ناما dale ماشداب هدعب بولوا

 RSs * روفولا هیعش هللار 3 ( ما )"یدردتا ۲ : هاکعا aie ریسه

Coun” asحو  ateرات نالدد  cool lSهدلب) الوا  pat! (ack 

 # نولواردلو تصرف 2 هم مد (مظن) هکندا تب وب LU بولوا

 هک ردروک ذه هدش اتشالوا (تامارک os ATE راتیدزاب دع ناطاسپودا من |

 deal aa fle eel سس قآ +e هنگ دنا مرع ae? J وباتسا هاشداب |

 ندنرب نالف كنهعلق هدننامز قلشوفا,ف نوک نالف هدقدراو بوردنوک ییاشاب

dillبولک هلی بود ردکر ک كسلواهدنناكهاشاب هدنامزوا نس بورک ورا  

EP ans |ینوک  anن زوبابق یشاب هدبشجا یرداح ;  asl nbبورس  tre 

 pole هدنعاس Fable یدلوا poe مج دا بور دلاق نشاب مدکد کا
 نکر رک Fe هاشداب یدروک ررک هب هما ot سه ميج یؤقاب هتک وا |

 ندمرورس asd? Gaiam eS $40) an 4 هدک دروک QEL دچا gah هجان

 هدفنا ش هش الا * ید درد هدا 5 مرورس aa دلوا زر رع هلل وب از ۱

 رس wk sips یدنبشق هللادببع هجاوخ قاف الا بطق هکر دروک م

Getty, ote |بولیق نب زام هل وا ینوک  dEضهب بوش هلا قآرب هللا  
 APD guy دنکب ورو فقوئمرلنا هدقدلرآ ندرهش بودیکهلیب S24 یه |

ale, 1بودک هج درآ ی رب ندرادب رم بولاصتآ هفرطرج بوراو  dey 

 لوا ناخ دج یهاشداب مور یدوا بوروص هش نرضح مدنراکدنود بوروک || _
 هللانوعب قدراو هتنواعءاک ۱* یدشعا دادعسا Gay هدب راس abd NS هی ر

Cindi . 



o سبر Heo 

 هدرهط quis ینوک سج هکر دلو نم ندهاشداب هدفرطوب یدندیدلوا روصتم

 NAM ندهلادببع هجاوخ هدنراق دنوطز و همازهنا نمرکسع ندرافک ماحدزا

 وند هقروق نواوا pole هدموشراف هلافصو سابل هل وشنوش هل !Tig هدم هدتیا |

 قاب هنآ نورتسوکی یکی یناتفق هدمکیدید ردقوج رافک oe بودنا تیلست
 اکسس راذوب مدروک ?Ls مظعر شلوط هل امالسا رکسع (at! one دقاب بولد

 هلا al هرکسع بور دلاج لبط هرک چ وا بوقیج هب هتشر نالف ردرلشاک هتنواعم
 | یخدهجاوخ هکمدروک مدتا نس هلج كنب راق دزو هدکد ید رلتوسابا هلخ هراقک
 | رافکر کسع هب هجا ge رایدلغاط بوئیصرافک لاطاف بودیا dade هلرکسع
 فوئاص ctl ندندلوا یشالتم fee ندنمحارزو نالواهدعا یکیدید ردقوح

 | * محف*زاوآ alle بود ربا )4!( یدیدیدرا نعوکر زا یهجاوخ ترضحار ز

olenیدلوط  EMU aleهدراکلف * نیبزت هلججرس بولوا كالهدالب *  
 توللوا Guim هل.هباوت بولتوطیر زو كروکت ( تات ) ont gach راکلم
 | نیکمردن وک ههاش داب نحاتفمهدن راک درکه نراصح یر ولس راکنرف ناق ونهب یک

 ۲ رلیدتنا ail‘ ید ینوطاغوبو یسوغربموق هدنرافرداو بوردنوک مدآ هنط,ط

 : ساح هلیعوا وت gL لیلخ یظعا رب زو ود ید: اني عم هروکن هاتشداب هدقرط وب

 A) jl هفارطا ماکح یدتبا دازآ یراراسو JSUT هرکصندوک قرق بودا

 ۱ هدنساتروا رهش بودرونک هلوبناتسا ah Whey Jala ms عیانص Sal بوردنوک

 SNE g هسردم زکسو فب رش مماجویارس یکیهداب رد بل نامزدعب یارسیکسا

 نیطالش ههاشداپ (ح وتف) یدردتا روم یرهش AL یلاعهاو هناخراهب و

 || مو رم خد توبتسد یلغوا قاب و یکاح سالبولک رادمانتنهت هلیاددهندقافآ |
 || یتراحاتفم كنضعب كعالف gill هلبصغو نایصعوب هن بو دا حدا رم ناطس

 1 رکستبویفاق هاشداب نیکعا دانع دوا بودساا ن Ask هاشداب توردنوک

 ||توبتسد نوشت رک سعهداوب ںولاصرا رجا ام دعم ںو دیک ه سال بویعالتق هنعافج |
 || هبدج زوسهاش دا وخاف هسورکنا هلیلابعو لها بوب وق هراص هج روس ییلاتمولام

 بوجآ یراصحزرفاک تبثاعبولوالاله مدآ قوجندفرطیکیا هد هرم اح بولک
 هدنراوج كراص حروب بولا هاشداب نلاوما عا ونا یل داوا كالام دج نعاناكیوتسد

 | یدنلواح د ید یراصح هلوماهدرفس وب بوئلوا طبضو جخ*نوصم نوصح هک |
oan *ادا نیفهرفب ترا یسال تیالو هی بوردنوک رکسع رفاو هاشداپ  

 ییاشاب دو بولک dae is 4 هنردا هاشداب * !LS dlaley.b wy تم دح ۱
 MED ی ی

 ۱ (رزو ) ۱
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 ندکلرکس sols use ید هییاروک Diag بودا لزرع ندعلیطعا رب زو

Josالنم هن زو  gall atبصذ  Gottااده توبتسد *  abبوردنوک یچلیا  
 تولب ردنوک مدآ Awad علل !yg دهعهکمر وجارخ نوتل كس زولوا لب ره

 صاخ بودبا دارم نت Jel هدن رق هلاصبا هاشداب (محف ) یدروتک بوراو
ogرد  oolهزاب نوا  af olsوزا رب بوردنوک هلا  daa Jsهے  

wg!یهعلق یرروکت هدودراو جد هاشداب ندهرق  Pow)هدعر بودا  | rad 

 یدشام*بوراو هلهاشدا صا سنو هن هه نس aals زوا شاطهداب ردهدسوشراق

 SA ید ن دن ساب رق ا كن روکت لویناتسا یروکت ممناهک ردروک ذم هدکراوتضم

 هاشداب sul بوجاق هنسهرب زج هردنمس بول آ نلایعولها هدکد روک ن راموعش
 ا بواک ههاشداب هلنااما ر وب نح روکت هدقدراو هر هنردا هرکض دطضو ج

 Gols هنخز !(wy ومع < نیکمرب و bl باده رفاو ay نالوا اسو

 دب وچ ن اخ نیا رت Sole (Ce) هدک لردنوک هلهابس رفاو هبناخوا aah رب و
psهح ۶و زوفم * هلوا  daall de olyنس هلج  dig bsیدحاق هناتسکنرف بودا  

 عج رکسع هدک دلکربخ ههاشداب نود Slog توبسد یک اح سال (حوتف)

 (یظن) بوراو هنراص> یراون ادتا بو رول هدزوعط ىللا زو Cu" بودا

 ولکد وش * Fas توط Ls | یدروس * یکنج یدشاو ییدعلق یدناشوف

 كنج رلب abl نوک ید * هزاب هراب یدلوا یراوب دورد * هراصح ی وطرایدروا

 ند ی تودسد رکم هرګا راصج * ’lel هرکص راک یدرب ویراص> * راکب و

oa gran gd #یدنازب * توز تال و  Ane aslsهر مسورز * ندنلصاحن  

 ینآ هنارغ یدتاادخ * هرهد ناطلس نور و نسیج * ندقوح یدا ولع
 as ر * رادزد و cok و كب od |یدوق # راکنخربمعت ییهعلقلوا تودنآ * هر

 ےس رب جاد ہجرت * یدلاح یھ سوکه رګا ےلقا لوا * یدلا ید یس هعلق

 رح اف نصح لوا a | یینوعادخ * یدا رزکد ane el ندعم هل # oI رزو

 شحوردا تجر رڪ قل رع * شحوتف یداش wh po دش وح * رو یدلوا

 توردنوک هتراع یسالرادو ?an نس هعاق GIF Ape کب 5 هلعز )*(

 طبضنیکمروک راثةارب یلاخیراصح بوقا یرهش یرافک كنم روح هدنرافدراو
 یسالعا دج بولک هباوا سوک هاشداب هدفرط وب رابدلباب هتراغ ییارطا بودیا

Junge .رادرس ندیک هنراخ بوربدشاوا ماعط و هد دص هدرب ینددلوا  al tists 



 | رکسعندهرق لاعفدب لارق نالوا راد رم رادرس هرح ?tye نکر دا كنجهلرافک

dsoهراصح ( مظن )بوتا پولک هلرایک رفاو واوط هلکنج تالآ ندانوئو  | 

 تک ene زن
aunسس یو  

Er |8 هاتشداب 8  oh, Jesهکینالس اسار  Sala7  

 | دارفلب نالواسورکناتبالو عالفهدب زک (كنج) یدلک ھاسان بوروط ۱
 ۱ رار كب شب رادرک هر هاهدنماو راوشد یھ وراوتساراوراود كل هد اش یدادش | ۱

igh shar itرازآو رشلاصیا همالسارابداعاد  FEIهدشغل ازوبززکس نیکشاراک  

 یدلبا داراب رسل م رع * یدشادادعا یییدانحا هلج (plat) میم هاشداب ۱

ue IWF Cx)وط مج  Grندانوت  a ASراس هدف دراو توردنوک  

 ثیقاه نیونشودارلعدآ ندنیفر ط تودنا نیکنح a wh روق را قزم هدنناب |

ips Cs) |توراب  ablراعرات یدلوآ هرجا نیملادفرط * راصح یوران ( CG 

 SF ورکا ندنراکدک یخد !Jak یوکید ن راقاربب یالا رلزالس هتتسوا رلئدب

 HAS یدتبا كثج هدنتسوا ig * هراصح رکشنهلداژ رلبذلوق * هراک رلیدنوقوشراق |
 كلف GIL ادص * ندنسهزاوآ یسذم دص yas * رلیمدآ sale یدلوا دیهس

 بوچل دریک یرایمهک Mle نینلوا دعب یراکرفاک )8( ندنتسزاورد |
 ( ژن ) یداوانوک هلالربس صرع * یداوا نوخ یوج هنوتو هواس ( رظن) | |

a’توعیخ هراصح لنو كوزا ندقدنخ رار زاغ  axهاشرلبدتا كاله رارفاک  

andy is iندولپ رضکی سوئاکروب رکسع هدک دریک هنادیم هناد مرسنشوجو  

 هللا Ks نیما لارق نکروسشاوص هلراغک ن ورکه 9 Fl روالدرفن زویشد
Goda IAT |بودا دیش  con pthهاش داب هدک د شود فوخ هراتاوا  

ail je yarنلاد  ojlaS adsهلج  wy!رکسع نک ررف رفاک دهن تاذلا  

 ; EK رلکب !eb مور css! gh دیهش یساغا یر هدارغ وب توئود sel لارا

 یبرغیرب OF راتو یدلرب و ?age هاشاپ دوج یکلیکب رلکب بوروتوک بوط ۱

Iوا ر دعه *  mIراي  slg!لوصح- # رس بم  EYققو كشاره * ردراو یاب  

 *تالفلا یهتشک cl JI req * تاللا تالام د در ی ردادخ * ددراو &o ھو | ۱

 ۱ :یدعا نوحا دخ * راضعا قاي س Lael | * رات oly هةتا هدارا

 * یزاغناخ leh ناطاسیلو * o\ als حد یدلوا praia *٭ دادعا نایسا

 یدتا لکون * هادص> نصح لوا یدتا هجو * !wo wig هنهاک ردادخ

iبر  alltel!یدوبونیا * د دعا سقیم *  Jalندرلک كن صح * 
eسک ےس و تسخیر ی تصحم — س + س س س  

 ) كنودع (



Be 1هک  
ee ee ee - 

 | ee * wat gah hae دج بوخجآ # نیس د ر ا تر ا

fei Seeهدنآ * روکش  hiltزوک جاها  spac)ندارغ یاتشدار (  | 

 نافاس cise دیسارا یاد زراف ناطانسدازمگبویلرعصا نم زاول نوک ود پوند
 هبا قوا هنوکو د ییارطا ولم بودرونک yal Poe ندا سنعه یی اّفطصم

 یسودنک بوردروق راقاتوا aN PE ary «دهنردآ هدنراهب رپ شهلازوب نکس
 «دننشرط لوص یمن calle التم هدنفرط عاص هدیغاشا بورولوا مد

 Me 91°99 هدر هدلوص یک هدغاض یک یخدالع را راس یسوطییع النم

 زر لغت ?wait dete نوروئوا هد:تسوشراّه كهاشداب رب تا رح

polesناو  jie4 هیلع 2  is pleteرا  sg!ر  seshا  

 هقشهنک وا كنالمره تاب gle ain ةلرلیئس هدمب بولکخ راظاوم ,دعب بودا

is gigرب ره هدعب  Cheهح  geمیاست هن راکتمدخ ودنک هللا بس  | ® 

Sale 4a Byدو  Jaر و  woو نوک ی چکیا  zit. ayتفایضامصوب  

 CHF لد مه صو خور یاذغ ندفوبصن رارمداو IF ذو دیخوت NF بوئلوا
Sard!كولم نوک یجج>وا یروئلوا رلذبخاصم  ling | slyتفاینمارا فص  

 هم ص مع م صور یه سا سا ی اس خاص تن

wig gl |رزاتم هدعم وق ثآ رک و ر زا دناریت راشکناک رلروسشح الس  Semel Gl 
 ثام د صورا ماعط ,rx هزار مه اموع نوک gfe ولآ As رتول ڈش بورس وك

 رءدارهش هدعب بولواراکلنش نوک انوک نوکز ووا: Jot بولی ردشلوا راماهناو |

| 
| 

a5 jy Coley Ely |رافاض  avهلودناتسا هاشداپ هدع) ( تراع ) یدلردنوک  

 UMS كب رب هنهالو دوانزاكب یبسع یلغوا سونروا هدهروب نم هنس بولک
aboتباغ بوراو نیکلردنوک نوججانیقا هن  ghرلیدکبراشکشیب یلاع بیولک موب  

 ال وا بوقبچ 418 بودیا عجج رکسع هاشداب هدیکیا Bid نکس ( حوتف )
 یرافک نالوا هدنذنفخ هملق بودبا حف بوکو دا نسهعلق هک هدندود> هروم

 نوح تربع ay رلذغفاحم راه gs le هدنکو ا یراص> س وفروک بوئوط

 كالها هکلق بونلغاب هنجشاشاسس رفاک رفاو هد رف هکلف # یدردتا .تساپس

 هنراصحهوآفاب هاشداب هدعب * رایدلوا ec تولک یسهلج SKS نب راتک الف

 | بوراو هنراص> ’slag هدعو * یدردنوک هلوبناتسسا al تولآ del توراو

 0 ول دوب یدردرف هلا ag ی (JU a رللا Eilon نیکعا دانع ,یرلبع ےک

a 

artsy ۴هاکنج لد هنوک چوا تورا اونم  va cond Clee wsile?سوفروک بوروک  

 سس«
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 | هدعبنودا atl ن Jy نالفی هلبوط ?ryt هدنامز آو هرصاحم ینراصح
 ۱ نالوا el دوصعم way نوجا نیم یاراتسا walt هدهزوم تالو

 بودیا عماوچ نب Jel وح یعالف هم as’ we دوا رطالواو یا تفراوه«هردایوللا

a-le> aol aries Cle)يدنوف الا تاودو ند موس * یدنوقوا  ) Cs 

SE yslهلج و هاش بون ود  dle slimوکسار هشن ال وایوکسم م ےس  Marden 

co ( ),مع هبازغ روپ نح هاشداپ افاس walبا مورو مظعا رب زو  
 بودی ردارمس هرکسع ,Jana AY DL ییابثکهعلق یاشاپدوجتیسکب راکب

Keo Usbیتساناقب ثبالو حالف بوشوق هلبیخد نب  LAPسپیدشهردنوک  
 بوراو هللا راذلیا هدقدلاق لوب هئالنوک نوا هرومأم لح هدعب تو دبا لر هدندیفوبض
 ربسا یرافکن ایعاو Pah ors را هعلق شب ولذآ چنار هجورک وص نلوم اضر
 Algal حج یراصج هللا برخو بز بوراو .هب هردنعم deat یذتا
 یسهملق كراص- yal AG Ms nals Ja بوق رفاک رفا ورک
 وشراق cal aly هاشداباش اس بوراو هراتمدخ هم ید بوغارب: نیفلوا لکشمیفق

Als palمان  eed) 4 asloاشاب زوب نم  Glee lily natتودارقوت  

lal,هاشدان  ores wilesرللا ر اقک  Oe amبوراتروف یراصج هم روس  

Caw ۷راب وط بوراو هن راصخ تالنجرکؤ ک هدعب بودیا طض یرلتدفم نالوا  

 بودب| دانع یرادژو ذعلق نکل بور و هلناما ییدعلد Lal هدک دکود بوروق
 Ae یاشاب ترضح بولاق جام Fo فرط Fl بوشاوص SE ند ةعاق

 .هلهطق (!Gn یراق دنقراص SIF وص ندانوترهن هغاشا ند هعاق رافکر بدو

ose!نیکعاریبدن  jawراغوق هلریسجتز رارفاک بولزک هدنتلارک راردا-هب  
 نو ززسوص زراسورادزد بورق یررمجنز بودیا موه AU ,دنراتفراص
 بؤااق هثلاو-ا یطضو مست كن اشاب * رلددر و ALI ید یب هعلق بولوا
 هدسورکنا بوک ندانوت یخدوا بولاص هسو رکنا هلرایجفا کب ae یلغوا تنم

 بودا Clb نالو هواحر هدئسارا ar هواسو اوت ندن آ rly هوار b دماو

 فن زویکیا بوزونک هنرانک انوت بول آ رشک لامو ربساو راوط دعب ن دنر ره |

 بولوازادربخ راک هدیناجوارایدلکهیاشاب بونب AS بوتوط یخ رفاک وا هبج
llنواک لبا »هک د ردنوکر وا زه رکسعسوجا رد شوبنشو> كس  Gti 

 ید اشاب رایدنک بولود هنب راشرت یرازوب ais As بوروک شک

 ئدتا ioe ههاشداب هد Sl هلا هر ودوم eles لاوماو هروصم ر ؟ اسو

(als ) 



4, Ps 
#0 ye 

(ald)نددارغلب كنرکسع سورکنا  aE ale gیلوطانا هدک لک یربخ كنم  
 SS بوراو هباولوب یسهمدقم Deel Kae Gols ردشلوا gle ae رکسع
 Sag 4 ولهتخت رافکب ودیکن یهلر و !yo Jer رظن هراف ڪک لاۋا

 ینراناب و * لوتقم یودغاط بوصاب یرلنآ jb نکا Meta هراغ هارورغ |

 كل هردنم- LBL دو (hes) یدلکهلوبناتسا gy و روتسد هرکس aldol هدعب |
 مزال یھ ید كلا ید شاک بوغارپ نیغلوا بعص نس atl بول آ نی راص> |

 هدقدراو هر هیفوص هدخوا شتلازوب نکس djl تارک سع راکماک هاشداب نیغلوا |
 ”gle Cy eric توردنوک ctl باده !grads یلارق كنهتسوب تالو

 (Crag بد رق ate كن رالوقو یراصح Cintas نالوا هدنطبض كراتا |

 لوا نکا بو ریدتبا طبض یی هردنتس هاش داپ بوبد sy wil ناس>ا ey یتآ
 یرافکرضاما یاو هدنرانک کد هرق هدیلوطاتا (ط.ص) Grey و all رد یراص> ۱

 1 ید یمودنک نوردنوک اغود Orb رد هاشداب نیغلوا ردا ,ind یرلزالتس

 end ییدعلق ندنفوخ یروکن كنعلق بوراو كردبا راکش 4 Sue دوجوم |
Gy!هاشداب  GTوا نالوا هدشالو ناغلقا بوردنوک هلوبئاتسا هلبعباوتو لام  

 3 EL لیعاعما Es رابدئفسا هاشار (رعد) یدروجوک هر هرسصاما ییعلخ راص>

 هدقدروب DE pty هلاشداپ دوم ونجا ندنیلقوید ردقفتم هلیلغوا نامرق |
 نوزیارطبور دنوک هغرداق راب زوب 4 ونس نداد رد هدنرد Gill زوب نکس یجدوا ||

ly es93 025( وا  floتح 3  Kyهمخذ هل مه ا هدقدزاو هرکتم  Sheds 

ay ol |لیعا سما وید نس هدنا فطا  USهاشداب هدعب تودنوک هماتلافغا  

 هدعب بوروتک بودا متن رکسع بوراو هپ هنردا د اشاپ بوک هی هسور, |
 هدعب بواب زدنوک را همانرزکم نوعا كلک هب یروکنا هلت رکسع هلجج هکب لیعاعا

 یلغوا نامرقو كب لیعاعسا هدک داک هب یروکنا هاشداب بولک ی رکسع یلوطانا |
 بویلغاب یکب jam یلغوا بوئجتا هلیعامسا هاشداب بوردنوک رلهدآ هلن رالغوارر, |

 ob رک هلااشاب دوګ بور و tal لزق یردارپ كن ۲ نکلکب ey كلبعاعسا

 یونس اشاب بوجاق gt sald لیعامسا نیکمردنوک هب یینومطسف GT هلهاس |
 بودرونک همانناماندهاشداب بوشلب وس هدنرانک راصح هللیعاعابو دا ہرا

 تفایض ارزو هلهاشداب ol هدقدزاو ةهاشداب ورو gaeld بوناشا لیعاعا |[



 تل دار تولۇق eds ibaa مدقدراو اترا هدمر نر

 ج عییچ بولبر و نیکنسب | قاروتوا یراضحراب و لوک aly 4h بودا
 ?ax یتراصح ییئوبق هاشداد هدعب بونلوا dee ندنفرط ماشداب رابدنفسا كلام

 Uy هنلغوا كکب لیعاع#ا بو زادنوکهلتشانر یلغوا كنيلغوا نانرق بودیک

cplبور و  Jناکا دج ا  de optusتوروتک  Jclel4 ناک هرود كب  

 زرت (حوتف) یدنک . رهشکب بودرنکن لایضو لبهاو Sag JL بوراو
 نوزبارط بولا هل هیسرب ینراصح ولنوبف بولک یردنباب نسخ نوزوایهاش
 سپ * یدردستا نراغ alse كلام هلیلاروکت بولحاکن ن رق كن روکن

 هللا موچش موجر ناروالد بوزا بزعرفاو یسکب راکب شاویس هلبهاشدان |
 دالب نالوا هدنفارطا نیفمالوا سیب مح* بودا أ راکبتخو :رمماخ aris رول ص

 هدنرلکدتا نار و Sle هغر ناربا ک اج بودا owl یتفلخو نالات ییارقو
 lly تراغ vases للام مامد ید هک ارم ,aly al صا نتسح نوزوا

 بوراو هنراص>ولنویق بودی! هاش دا: نب رلکودبا ردا تموم خو كنج هلا هنناغع

 atl بوجاق هنن Mlb خاک نزدشام نز هار نسح نوزوا تودا هرمضاح
 بوجاق بوپاق یترلقدلوب ءرشط ندودرا بواک هک كرس لرکو یمه كر
 ناشی رذکهر هاکا Lala دیشروخ یمهداز غزارد نسخ هدعب بوباح

 SF بولک تساراکا ats اشاب datas نالوا لوارق بوردنوک هب وصوب

 ناو بولتروق HTT دشروخ بولیربق بوچاق بونیص Al بوشاوص
 بلطو راذتعا ab رلکب و هلبا انادهرفاو ینوتاخ هراس یسدلاو ناسا نيب

 (ع) هلتعزع هنتسوا نسح بولآ هلناما یراصح ید هاشداپ بوردنوک موغع
 هدقدشالش بودا راغلبا هراغاب هوکش فاق هوک * رادرکن اعسآو راوشدو بعص

sk So dhlہراس  ole?هنعرهت  dm»بدارپ هاشداب بوللواوقع  

 را وط بولک خد اغود Soa, ge بوراو هنوزبارط پوشآ يغاط هلبعت رازه
 !Agena هلیلابعو لها نوفلوا لوف ههاشداپ بور, و يبفعاق روکت هدقدلتا
 بول ر و هراب زاغ یک الما كن رایهاس راک ولسک هجارخ اناعر پول ردنوک
 * یدارینوک Ay yl coh age هراس یر هدبزکه لندن رخ نوزپرط

dbl,مرومردجا لزق  GAYهدلیلوب نکر دیک بوزتسوک لوبف یخدوا بوزپ و  
 Sade رخآ بولک هدننامز ډب yh ناطلس یدجاق هنسج نوزوا پول آ یبابسا
 oye lark ss كب لیعاها Plo Ade dap lool * LF یه ر

A a er 
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 || هدکدلک هلوبناتسسا هاشداب (مظع (e4 یداروچ وک هنفرط هباف Ley لها
 || بولاص !Jp هنج رکسع بودیسشبا Gilt كتهدوبو ولقزاف Sle قالفا
 | هلون ماغوا یوف یعدق كهاشداب نب دوا بودرغاح هود رد یرو نم

 TH BL سيا (مظن) نیکعد راذوسردنوکرامدآ هنظفح Gull dy Vy نکلا ع هراو

 || ریدقتذوفنو بوجو هصعوهنم * هلل ءاشالا BEN نا * یهاشلاو ناطاسلل

 || انما Gant كب هزج یکب لوک هلهاشاب ما نيفلوا wo Ges یضتعم
  ولفزافیسارا قزاق (Ce هدنرلفدراو هنسهظفاحم قالفا old تدش هلنایعاو

 * یدردنوکهلارق نی رلشاب بودا دیهش هلرکسعرک ایکب ءزجو نونهش * نیم
 | بعصولفزاف بوب روب هلرکسع هدنراهب all شل ازوب نکس هدک دتشو ایوب هاشداب

J,دس یرلوب نوا حد یکب نادغب نالوا یتودع ندعدق بؤچاق  | 
welءاشداب هدک دردنوک رکسع  aN oilنسوصهدرب “رف  Set,الب  
oolتداغر  ose aتسار  usبویجاق بولا ص رایصتا یرازا طس زلنا  : 

 || رفاک ولهبج ددع Dae یدب بوئیص رافک هد هلهو لوا وغاب راقص هکشچ
 تودبا راقلنا رحاک بوروتوا یارب هدقالفا هاشداب sly! pol ASL لتق

 بوروطبویلغاب یالا بول رب هاشداپ بودبا مع KE هوش هکر ولقزاق
 ۱ بورک هنا رکسع بولک هدههگ وک ار = لوا بوناص لفاغ ی رلنوب رافک

 لیاص ثیلرلب زاغ بولغاط رارفاک بول شاوص SF نوریشوا a هرانا رل سد
 gil لد هماب جولبندماش ج واو بودا را هل هرلناګ fale یک لئاه ثیغو

 * تشک نز جوم ناد ی نو>زآ نیمز ( 435( بویلوا نیکسسن نيکو بر>
 | یدنم"یابهسراو هربهن نوعلم ولقزاف * تشک نفک اهنشوجو تشخ اهرببس

 | رلب زا یدتبا سورگنا مرع هلسوح تخم × نینلوا هدناتفخ یلغرپ لدو هدناق
 | یرالایعو لها كراندبا كنح .نوتاوا لستق بو روتک ن راقدلوب ندرافک ناف
 | كلا هدک دا طب هاشداب قالفا ب ولوا ATL لصاو رایزاغ و ریا
 (ربنه") یدرب و ههدوبو لوراریردارب ches نالوا هدهناتسآندع دق نکلکب

aبوردنوک اعود هنسهربنج یللدم نالوا هدنطبض كرف هاشداب هد هنس وشا  

 بولک یروکت .دقدتا راب gh هبهسعلق بو راو نذ هرق هلرکسع یخد ودنک
 | هرن رجبوئلوا طض ةعلق نواب y و هبودنک ,jhe لام هدق داوا-لوف ههاخداب

blesورايت هرایهاپس بوناوارب رګ  Gyنایصعارق هنسو تبالو (حوتف)  
 CMS بوب روب هلراعب Sue هاشداب هدنراهب یدب S59 نکس نیکعا

 ( هه (



 تک دخت تو ست ت.تحصص
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Ae jon ییاشاب دوم بویفاف هاشداپ نیکلدیشبا Grate ینراصح cel 
 tego بولآ ah apolt نوک چ وا E ۵3 وا دوا بو ردنوک العم

 | پوآآ dhs هرسصاحم نوک چوا جد sham هجوب وب هدتاوررپ ب وی وف رامدآ

 موب نطراب زا واب رون ها هدننبناموب * ی درد و هنج اون لوباتسا ییعلخ

 فلاخر هدقدلوا هک بودیک هجولک علق ییدلوا لارق اشاپ هدعب بواوا

 رادرس هلآ لید بر یلغوا ناخروط بودبامادقا هلوخد بواک هد رد
 SS بوردنوک هیاشاب بولو زارفاک رولبب نلاوحا لارق بودیک یخدوا بودا

Jalرع نغلوا  Gee al, \ ibیرلنوب لارد 9 روش القب هننا هعأو  pe) 

 رغ بوردنوکر امدآ هکیسک یی یر وک نالوا قیع یرهن بولا !arg بوناص
 بواک ,Lon نکیا هدیارطضا نیغلوا قوج رافک نکل بوش اوص هناد ره جد كب

i یحدوا توراو هس دعا gle) وا ینلدساوا یردار Elis ons بودا Ags 

 ںوردتبا eam y lee یزههلو وب es د بور و ییهعلق بولک بوروک ن ردارپ

Uk sb Bly و SL? رارذاک بواو شاک هنراص> هسکاب هاشداب wat als 

 | هاشداب هدعب بوروچوک هنسحاوت سایرلناهاشداب بورب و ییهعاق نیکمروک
 1 هنکیدروتک ةلناسحا "هدرع وو ناما نکیا ۳ قعوط هژربح ارك هبا شاپ دو

 ۱ بعصا راض كولس هسا صتم Sole یاضر یدلغاب هدعع توام

 هاناو تقفاوم a ( اط الم ردیدالا یود !egies S34 بعدا ندداتف طرحو

 بودیارااطع هند ااطخهاک هک رداکد یثور هارد مرهو یا Wl هدنمدرحره

 هل ضا رعا صار۶۰ضارغاو Jd.olac * راردنا wet Gal ریذمادریدتهاک راردبا ریه

 یکعا Js لار 3 هاشداب هصعلا * ردلکد روصءم ole Ow راد lis باتو رغ

 So بور و اونق PEF i a او | هل درسوا و acs\> un ءالع

pyهنتسول  nate aeلبا شم لبا بوق  de! ala ant 

 | هلی هلیلارف هنسوب نیغلوا سوبحم ب ولتوط 22 tury * یدرولنبد یلغوا یلواب و
 | ee ب نوئلوا !pe ید anu ول ثتبالو هلج بوئلوا ط.ط یراتکلعو لتف

5 
ch |یدئوا هیچ ون هنلعوا  * Aیابالوع مالسا ر رکو ید : sie. 
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 عالق هک dbs daa ote رق توت تیالو ( حوت ) shall ماک دانش | 1 ;

See ECD SGرغ تناحو  cowرداصتم هکنرف رګ  ce aہاےشداب نوعا  

 ییاشاب دوج adh ینآ ءاشداپ بوجاق هکر 5 كدت ره ل ارق هدکدتا هخت و |

 ۱ نب رهعلق كسره یار alae یاشاب تودج تا بوردنوگکح

 | لارق تولک abl aly لاف ب gal سبح نراظفاح عال wale در درب |

 وقع ءاجر ندهاشداب توردنوک نهر le gl al Lae ههاشداب كسره |

 | نسالعا بودا BA ییا يکسره تالو شخ Uae هاش سی یدتا نانشاو |
gill ||یعسا واک هناا یلغوا بویلشغا هلارق نبرلیقاب بوب  amlهل ردن بونوق  

 | راتالو نالنر و اکا ia تافو كسره لارڈ هرکعصندنامز زا * یدلوار رو |

 لر هللادارا !ذاو !ai (OULD JL) gods) طبض yard b هاش داب یحد

 als em ناو نام رق هک و هه * !رمیدتلا اواطخا موقراد و # هلو د

 تولوا لوا ید وادآ 332 ةر ون Ole yall ءالع — os aml رتب

 ةداح “| نح نیغلوا ندنسمشمه ناخ دارم ناظاس رزاس نده se قاشا |

 تو وق SL اکا cpl وما ةد زك تور و کا hl جا بوند ا داره قلوا |

 od ge ضرر درک )2 N59 کس # یدشمردتا رارق هدئنسهملق هکفلس

 ۱ بوحاق جدو بودراعيح ندنسهعاق هنوق 54! هرصاح Sy us یرالغوا

 بوک هتک هده لوق دج ارد یدتا تافو ندنفعض poe هنراصح هلوک

 | هنسسح نوزوا Glade یدلرب و رارا# رغآ بولک ههاشداب یفوض هر وت هلال
 ۱ مهر و os | ارکب ها راقا وور ھ رلزوسلک هتنواعم اکد TE هلأ باده ۱

 a راردار (<A 2 ها ز زا و ضرح ده قوح وتشاز ارد nem تولد

 هذک دنکی ودانالات SL Bill زارد * یدتااکنا هنفطاواکتشانوح اق ههاشداب

 : بولآ ن vas نخ نوللص قاع »ا | هدکنح بوردنوک توشوو رکسع هدجا هاش داب

 ا glide یرفند Sale دجا Lol هد هکفلنت یغوار deg بوحاق هزارد

be |تورو ههداشاب یترازاب نوغلبا ینراصحنالفص ینرهشکی یرهشقآ ودا  

Catheهر هبنامع كلام تراث زارا زددا نارممخ بجوم هک یدب نالوا هدنناذ  | 

 * راكب als شک دنک نآ ak * راک زوز ارد رح دوش مربا وج ) یظن) بودیاژاغآ

 | توتشود ندیهاشدان ر ks هک دتتسا زارکن یتوغلنا ندهاشداب ?as وهم

 | رونلواناب برق !yea نابئامرق طب لاو>ا تفاع ینیدلوا اله تبدا

 ۱ سودا یجد هب هنس ول كنرق هب هروم "هر رح بوشاقافنا dnt بس



in. کی B- 
 | لاو کس وی دام ر E مج رویغ هاشدآ دار نیک ”aon لارف

galeدو الوا هدز  glaبودیک ید ودنک بقعرد توردنوک  Lat,هرو»  

 طفح بابساو pig طبض ST راکنرذ ole هدق دال هنراصح دمرک ندنزرغا |

AS Site, |لو روید توکو دا نیسهفاق .شوفروک الا بودا  | 
 راحان بوسک نیدیما كب نان یکب هروع نالوا هدنعا e نکا هرزوا

 rag سوک یادص هللا هدایب و راوس هدا ز ندزوب ,at رب بودنا زر fis نوش

 GIN بوساش بوناص یدلک اثاب دور رفاک بوب gear JSF یادنو |
 زا ن اج Syl se هلربس) هجو ینراصح دمرک بولک یخد اشاب بولب رق ۱

 JAE نالنروق بورمف یتغوج بوسشدب Fo رانا بوردنوک رایجراغلبا .گزدرا |
 نالوا هدهروف "هر نچ هلهاشداب (A اشاب هدءب بوحاق بوش AT یهدرانک |
Iزدلب رادنوا طاریسم یروم  Juelsیلراق هراذوب کن  blینهعاق کیا یدرلربد  

 عنه ندعوچ Haren تیالو ناارف سورکنا ید هاشداب بودی حد = ۱
 ترشابم هغلا ںوراو هب یلل ده كن رث 3 ناي AAT هدقدراو 4,4; ء.دوص ںودیک هکعا

 بوک و باک ali aL دو هاشدان oc Zab ر د ندنفلخ aals ہلکا |

 نمزاول یسهطداح هروم تا بوردنوک قالوا ود نسهراو هب یللدم اعم |

I8 بودیک ںوروک  Ksناسه ر  Aga4 یللدماشاب تبوح اف نودیشیا نکو دلکیم  

Bing nts |كراکنرف لاعفدب لارق یدنک ههاش داب : بود ریز وا  

 ینا بودیک بول آ نیراصج sath نامه ندهنسوب تبالو بودیشدا نمازهنا |
 wl رلتسایس مظع ه oil هاشداب a ندنربصت كن ایلیا دلا ی ید

 هلهاس دعب هاشداب ای زیپ یک (ale یدلک هلو:

Jie ۳99 ندنلا  Ane yb)نوا هرصاح هدفدراو بودیک  abil 

nfبوناژوا هرم صاح نامز نیغلوا رفاو یطبض با  plesk inl SUSندنآ  

 ید هاشداب بو دیا pole ن هرس هعلف قنرزو | ںواک 4 Xe رفاونوگا قرص ~ |

pl repel gaat |ندا  a Swe jas Syترا  ESهعنرزوا  

 ول هبج رفاو بوروق راب وط مظع لارق Jars زد بعص است بوق مع |

 دوج ab رکسسع لبا مور هاش داب نیفلوابب رق ید Bd بوداکب هلرارفاک |
 نویس ید: 2S ane Nous هر هیقوص هک بو وو هنس هظفاحم 59551 ییاشاب

aنالب ردنوک هنس هظفاحم 54-5( اضاس هلروالدر  Jiكي ردنکسا غوا : 

 oll نکل بولان مدامد یرارب نالف-ب .aj 2 وط ysl نددماق هراذک | |

 ( ءرصاح )



Ro ۱4۲ ۳۸۹  

lego. pelt۾ زدن رد اشاب ىد اق  aaldالق وب نلاودا  aa aneرلمدآ  

 هدرام> فازطا رافک ندنا هرضاخت نی خلوا شبق KE هدرافدراو توردنوک
acl,زا  Jaهدا بودا  Joshنیغلوا  opبولک هنراسنک راهحانراو  

ahsوس هل  Synchپودیک بوبد رواک هزبن اشاپ لدهنوک جوا ثالبا ربص  
 SAI بودینبا ارق بح انضم ایک هک بونلاح تراشب Jeb هد هعلف یسترا

 AAA یکب Jo نلغوا لای Oy ؤق لوارقهدرالوب بولاق تلاص بورچاق
 بوج بوقارب Fok An نیکید GAs اشار Me را رفاک هدکد ردنوک

 بو لاج ales Sty هیات Fo قلخ راصح بوراو هراصح كب ىلع
 نغوح بورق یراشک ناشهجتراو ه هواس رم" نواک هلراغابا هدق دلوارادرپخاشان

 OSE مدقم لارف ب واوا قرغرفاک دب: د وخ هه واس ب ودیا رسا
 عاونا نولک ههاشداب bliss CES لاوما GLA یاشاب بودیک بولتروق

 شن زوب کس نیکی نایصع یرفاک دوانرا اقا )+ +!( یدلوا رهظما هتاعر

 بول ا یراندہا کالْشک رس تو راو we تسع هلو دوانرا هانشداب هدرب

 دجب بولاض رایجتقا هنفارطا gl ریست نی لرادمسو ربتهست نیراتالو
nulنولک رلناخ هرغاط بورونک رثک راوطو لامو  groهفطلو  gleeرایدلوا  

aa Lb 9ردررابتخا یب هنایصع  ae yoلبها  Lalزا اطابتحا نوعغلوا  

 یدلک 4 هنردا هاشداب wo وو نالا ییمات ن وړ دنا راو تما راص حرب هدنامز

 ینرهش ناصلباودانع Key و جارخردنکیسا ناخ ندنزرادرس دوانرا ( خ#)
 wl عج Sue هاشداب ok راهم SF ut نیکعا هرمهاگ نسهعاق و ث راغ

 AT هاشداب بوجاق هکنرف abl یا یزوکو یشاب یروق ردنکسا بوژاو

 نوعاط هدکلام* یدرب ga هنسکر ر بودن glam Fl بولآ ن راتالوو نلامهلجج

 هدزاج ازفاتحار بوراو ater یرانک زکد هرق بویمربکهرارهش هاشداب نیفلوا

0 

 ٭ رکا را وج شهلا دبات ) (clei یدلک هلوبناتساهدعب بوروسافص كد هشیق |
 و ا نیفلوا یناق یبلق دجارب یکاح نامرق ( حوتف) درکاهبراکماک و تذرکب لاح |

 هاشداب هدکد نا ترشابم هتالو تراغ بولوایسان یهانین-ادوج ناطاس فا |
 هتوفو حج نس هعلق هلاوک هاشداب نوجاق ههدنرال دچا توک رکا هئام رد

JS ut”نوا طی  gbaمظعارا رم هدودراو بوردنوک هدچا هل کس  

Gorse |۷ را-تعد یدلوا لامهاو ید  pulهدک دنروتک ههاشداب رلثلوا  

Ne کت aa 



abe Boalدیاشاب هاشدان یفکرونک ها ن رللغوا فوغرونع هذاعب نوناوا  
 ار نیغچ ات at راروو زم بودبک هتخاط راغلب با LI یهو تورو |

 لتف هلیهاش دان spl هدکدرونک OS رز یر وا دوغووط داوا «دراغلب

 كمروس هلوبناتسا ۍنراضعب ندنتفرح لا هدنرالو هیئوف alk هدحب * heel وا
 BF مور نالوا یسودع شلئاشاب ةدکدرذنوک abl تیلست ’Bl gly تاختا نیفلرقب
 ةءوش )35°( jar ندا رودص هدرل رب اهسورع ys یدتبا اشترا قو تار

plهاشداب نیکعا لجح هروصقو  SSLتور و هنانطضم ناطاس یلغوان  

dyinلوغ بورد هننشاب نانو كناشاب دوج نکرولک  gee!نامرق  
 (رخف )یدشبا تافو نکیارولک هلرکسع دوخاب arb نسخ نوژوا قاما یلغوا
 بولاق نییطخو نطاق بولک sul هلا هغردق ردق شقلا Mie gale كنرف

 pS بودنارما اغود هاشذاب هدحوا شع زو زکه OSE SE یرهش

Sbیهدرلیلات بوراو هناشاز دو  GISمج  Sr doe Flag!قمراو هتسرپ  

 شاروفهنساه یلبا مور بوداشوف ینفارطا oy زج بودا عج یخدوا بورویب
 بوروط بززوق GS ندنتستوایرایک هنب ر یرب وکینکیدسک DAT بّولوا

galsهكر كقە راب ناتنکسلا ردجهدلاخ ون ت وکو دندف رط رهیب هخاق تواک ةاشداب  

 شف روز ه هعلف Blk نوروظ هدقاربا بوروک یرکتسع oS ب واک ةثواعم

gb Sealهغلا لید بودزک ی تصرف  Obیول وبدت عرب شاکهزانکتوژدنوک  
 زیبخ Um 2( لیدزببدت wal هاتشداب تودردشد رول نوک ینهجوا تولآ

 Vly ارزو توریدسا ادن go EU) pole رد توک اتش هتزا * هدقدلوا
 EB gle لو ( من  رایدتا !GLa بواو] She هنربیدنون كهاتشداپ
 هدره قو eet yl شد (x) لوععاا كولم لولا لوعع * لوق یدلوا لوفع

 زبجتزرد یرانلوا bls هتمدخ نؤراک lunar بو رو ندرلکدک نوت آ ob وط

 ةراض> هدزهط تقو تولوا gb زاغ تود ال یرهشو JS نتسبقابو

slyتوروک ندهاربا نوعلم لاردح هدقدنوقوا یسالص یزامةعجن بولکید  

Gos ||تولوا نوح هتفیدلوا  CHATلزق هدنجا ا رد لباقم هیدعلق روب نه  
 لام هلجو یدنلوا ?A یدا هدنا یسهدش رخ كرفاک هکز وغرب رب راد راصح

 یتا یوم طق هجج ناطاس هددنسوشا * یدللا نوا هادشداب نرخ
 هلرکسع رفاو =gab d مور هدک AS هلوتناتسا هاشداب ( علاقو ) یدلر و

 ( ظا ) نکل بو رذنوک هلاصبا همدع راد یو هلاص,تتسا ینرالغوا نامرق

 ( رهو>زا (



Ei vay Be é 

 لامذخا و ۴ هش وشنو درد یدرشود ۹ # هش لب wat شم لو

 هنرابد قایسراو bea uae عج (x) یدتنا لاءاب قسار 33 i یدتیا

 رفاو کر on یف راو نیفهالسیفب syle هدقدراو بود قاسراو ید

 ارج ) ع) ی هلج وک ab رادقم نصت 3 رک پورردلا نس هن نخ

 بودی | لنق یروب نم بو دیشب ig ہاشداب ٭ Sle درآ زاب ہک یراک دنک لفاع

 هد شپ ناسکسزوب So دوا بوروبب هیاشاپ ناجا ,del زو ینرفس نامرق
baat 049.2 )\94et Vd Sune alyهرارب بص ید مساق یردارپ هثس>حنوزوا  

 نوماشاب بوجاق هنب> نوزوا دوا بونص بؤشاوص ably زو دوخا بودیک
 al pad ابو [یراص> هنوراو ینراصح جواو ییوک هراو AM زهملق هدکینو

 یراکدذ یارسقاهداوبناتساالاح توروس روا هلوبناتسا هلیهاشداب رها دک دلک

odeییایشاب دجا دک هاشذاب ( حوتف ) رابدنوق  BEهبال هدیلا  
an?هدقذراو بوردنو ڪک هلرکسع رفاو  ghبوکوذ یراصح بوروق راب  

 هکلرب و ناما بوشلربخ هلبااشاب كب فیطالادبع نب نالسرا میاد نالوا یک اج
oeهدک دل  jalن | مو لامو لایعو  alee wpbیی هعاق  an 

 (os 5 ابو طض ەپ , الع تدالو جد ,Lol هدک دا ایا | او خ رضل هراشاب و

 هدن هلاصالخایدتا بوروتک * هد ویدوبدخ he را لوا (Colds بودا

(i)خد هاشداب  ab?نیوکو تباعر  Flaیدتنا تباثع  * atedهکفلس  
 هنطبض مهر و gals هدک دتشبانتافو كن ردپ یلغوا كب قاسا نالوا edie هلق

 هلرکسع obs BE glob دجا ay هاشداب نیکمردنوکر بخود sigur gf مدآ
 دارن نسحنرزوا هدقدراوهنراصح نقوم ندنابودنا طضهدقدراو بوردنوک

 , alsهک مساق  pre w 999 Susنیکلیدشبا یراکدلک هد  labیدتک ه هنوف 4

 هرق نب هاش der یهاشداپ رکب راددوزربت ندنس aw اط وانویق هرق (داسف) | ۰
 ییازربم دیعس وبا نالوا ندنلسف i ge بولوا یههاشداب چ كلام رنک او ینسوب

Slلب  ait!ناجی رذ آو ےع قارجو برع یار ندولنویققا ندیا دوباب  
 یرالغوا oles نالک asl ودنک, یردناب نس> نوزوا یهاشداب ob رکو نیزافو

 هلرکیښص/رفاو ییازرپم هت + وب ۍنتدازګو یکب رج 94 نو هک : مماقو هکب دجا
 dar بوصاب یاقوئو لاعاب cable بولک هنفارفبا تاقوت sro بوشوف مپ

 ف ل



ae “o vay Bo 
 ok eee < دهن psd oon بودا لالضو داسو 3 عاونا اپ بوقاب ,at ها ic gh یرهش

 ییدعفسوب هلهدآ كشیب نوا بودیک بونود كب رغ هدعب بودا راداسف ید
 ?ratte كالا Sy زاتالو دیجو نامرق Groin وشوق هنن رالقوا نامرق

 ر زو رارکت ییاشان دوم هدک دنشیا یرللاحوب هاشداب (تب وقع) رابدتبا رداسف
paoیناشان دوادینبکب راکب لوطانا ودنا  lipoنوشوف هبافطصم ناطلس  

 ۇشا لیس ig y بوشاوض م f= each | po ab | Anam ‘9 wg AS یخد رنا

 قرف ندالاب ees val قسد pe یک فلام y oll توشآ ندنرلشاب

 نفس وب هدکد لرونک ههاشدان تواوا Jolie ا ie یفک vigils توش ادیا

 ندرانایث ك بداند کر ۳ كلهم بورد JE رار اس بو دیا صبح نب راکب هلا
 تورک نارا شاط كب oe بوحاق هژارد نسح هنن تولتروف هلا au زا

Kaleهاتشداب ( زاسکنا ) یدلرغوا ندنزللا كتعباوت هاشداب نیس هعلق  

 (ظن) ردوب ?G92 هکیدردنوک همان WC Gaby wl he هنتس>ح نوزوا
 BA تکلع * لاراص نب زج هو هکشاب * ما راو اکسفرب aS كما نیس

 نوعبلاط * زر ز ناوت سوت * همك وأ كت هسا كاج كل دصعم * هعاصزه

 رخ ٭ راوخ (oe astro رک # !Nenu dare glob pil * زب زراک درک |

boty ۱زردا قرغ هنوخقرش روشک * دنج رد واک ندکیدزنورود * دننردب ولوا * 
 یسوما دس * هج قك سا دربنزو رود ص * زردا قرح یفهخ هلا نیک قرب

asl abدجاص  * Sy poیدرا هکنوچ  aleeهنارب و هلوا تالابقا خاک *  * 

 thal هصق * لدقس كوا هللط Boy * دعیح ندلدع هار نسذکتوح «
 ةناوتسماشدابهدنلاوشرکس be Pricer * هعازابیزب را ؟رکفرد * هع از ارد

 دارم صاخ یسکب Sb مور بوزود یالا نوح" هالقوب یرکسع بوراو
 elise ayb هدارهش ءدلوععاص dirs cL he هلیکب قاس قرف ۱

 .هدازهش ,aga) goal lL رع كى رک ویا“ ترد یر گن Lebo وادیسکب راکب

 هدنساففو راسا و dnc كهاشداب هدانروایرالوفوف ae هلناخ یطصم

ws |ز هدنکوا راب  Shرکسسع رفن كی زو لصح بوروط هلا تکو شو  

 فو> زاسانزارد نسح نالوا قجالیوطلک قدصام قهحتهجورپ * یدباراو
 لوارف دا رح صاخبوروط پورب و هقرا هرلغاط هدنن Sols رهن ندنرازمحاو

 بودیک هتتسوا نسح ab رکسع ضعب هلا باتش هدوهب و باش رورغ نیفلوا

 لولغم ملبفایو لوتفم یرکسع IF او اشاپ تبقاع بولش اوض SSG sil هباتروا

 ( رلیدلوا )



vee =اا  

 oo هو وروک oe ret هدنهحوت و دنه ون stant هرفسوب هاتشدان , ( هعخاو )رایدلوا

 ا ول بو ری دکو ج دنتسوایزرد بوصاب یونس> بوتوط شروک هلا زارد

 نوب ز هاکنوب sam بوتا هغاربط بوراپ وق هلصورپ ندنرکج بولد نب رکوپ
 یزرمصا هدک دردتاربیعد هنن ر ندالع ییدعفاووت * یدتاعفد ندنتسوا بودا |

 ارضصنةللا a E یش فح نوګ ار فس وب بودن ارب شا لبا هبلغو

Al (yeوشا قورح ددعار ز ردمزب تصرفو ترصا یدلک  hateهددع  

 Mosel هاشداب هنس هصد اشاب داره * یدتا باو تو ود ردعفاوم

 هلغهراب وذن رکج نک دور کندم“ شعاوب كنکو ج هنتسوازید ناب روک هد هعقاو نکل

 )ر ؟ناطلس و E E نرصاوتصر

 ناکر راددرد * Gb زا ناکرت كوترب نیک سس ناهز ( مظن) ناهز لاحناسل

 یوماق J et هثناب سوما رب هاش نیغاوانادوک ین هوهفم * ناعرتهنناملو ەئ

 aia b دروناب بولوا معلم یرلمالعا رّفطمالعا aaa os یکم ظعا سوفا

 مو نوک ىجا نوا كنيلوالامیر نکس شع زوی نکس هکنوک یجند,بودیک
y¥lهارنس> رکسع یدنااعت  cs!) a glassیدنلغابیالا )  Jalaیدازوح * 

 هدناوف یطصم ناطاس هدقدالشاب هکنج (i) یدلز د رلغص hou زها

۲ 4 

 کک ی

 كحوک كزارد نسح هدوشراق بو دغاط بودا موده هنود هی اشابدواد

 هدکد اک ههاشداب GILT یشاب بو-شود هنسساراراب زع ازریهلز روک یلغوا
 * یدلوا نامداش نیغلوا Sr A_tass sls وق نرکح كند هد هعقاو

 بودبا age ats ییددروط نسح نوزوا For yh ناطلس ندلوتغاض | _
 نالوا ؛دنلوقلوض fine نسهدعب نوط ةد اط یخ هاروفوهدوز | ۲

yeزوادم# یل روغوا یلغوا  ayهلهوعمه  oy potenبوریدنوس  GAFد  
as)زب رکردور دابهش ماکاش * رس تسد 4 919 یاح4 )  * ass gis 

 كن رکسع زارد نسح هدکد تک # ندیالآ نور وجزول Sas, os )ع(

satel gilندنمادعنا كل ز یلغواو  (ot)ىرطاخورو-سکم یلق  FILE 
ste reتولوا كانع یسدیدو  ve aeهلغج هلوا مزاسه یودنک  

 نامرف Se اکا بود ردناراتروقشاب هکر ونکی از وب هن روخآرمم نیفلوا مزاج
JP!ندنسوفروق * یدبا راعق بوناص نود نسهر اش( مظن)بودیک هل هلدجح ارپ  

 هئسودرا یییدروط یلاضو لهاهدلوب تلنوکچ وا (CX یدناراع se یبا |

weبوراو  silبولآ  JSSزی رب ر بوغارب نلانمو  (Aad) shoo aly | 

) o ) ۱ 



vas Feoمیگو  

NGL yah |نفر ناچ * هلایدوکرهنسسنرداو قوج * هلا رم یدلوط  
 * زارنح لاک ندهش !woh ۷ مور زارد ن رادقم oak * مور هاش یدک"

Gael |قصو ولنامع یدلشاب * هندالوا یدلبا تتصوسد * زاردندنولک ناب  
ab ۱هاکندب هنادناخ و ندا ٭ هاح و لاسفا کس زن تسلا مکیدید % 4  * Shy 

 ییدنپ یدالوا رايد تا * ردهارک نالوا هاوخ دب orig * رد ھالا یهاگدراب ۱

۱ 

} 

 یدلوا * نسحنوزوا هیهصعوب بویعد * لوق هلج هنادناخوب رایدلوا * لوبق
Sete |یدروک هلماهاوومآ * نمک لوباکا  Seهتشرنارودیدسک *  NLT * 

 كلب نیدج * هلوا رادروخر wl Farle * هلوا slop كنا یرادرک هکلوا |!

 * راوخهدنحا ناهج رولوا لعد * یشبا las alloy * ینکر هردکر ک |!

 هئروک * نسهلوارورف» alice تاود * Ee yee رقاوا یدک اراخهکلوا |!

 راوطو شاقودوفت هدنسودرواكنسح هاسءاش (CH) نسحنوزوا تقاعیدلوا ||

 نار بو روتوا نوک جوا oS عم Look بولوا عافتنارپ هلباعاتم عاوناو |
soll ||لبق  pol Gy) dy cloند  UF۱30 ق ج ناجا و  

 زارد نسح بودبا دازآ یراولنوبق هرق بوربق اةاطم یرولنویفقآ بوردنوک |
 لتق هدعب وهدکنج بوریدتبا سبح هدهیساما نب راهدازکب £ نالوا هدنسنچ ||
 james edad * یدریدتالتو كد هر هتفهر هدل وب یربساكيب جب shore ندرلوا 1

 هد هنردا هدکدتناورفرس بوقیح ندهعلق ك ناراد نالوا یک اح بواک 45-5 |

 نالواهدناو یسحاوو یراص> نالوا كوالا ترسح بواب رب و HS نمرچ ||
Iهناشلا مظعناخ یکزارد نسح زاولنیعر هاش * یدنلوا طبض هلج جازندعم  

wile ۱تویدرلنو سلوا دازآ رانلوا ررکلم هلج ندنروفوهرورس هلغدداوا روصو  

Lom ||هدهجوت هرتسو و * یدلوا شالوا. قاستعاناح كب قرد هدقدللوا  
 * یدل غا dosh جد ot كوب زون یرلفدلا ضرف 024 رخ كرل,ها.س |

 ےظعار زو بوبد نوسادیک هدشدرا ناکراهلجو هاشداپ هدفدحاق ژارد نسح |

oye |!لفاع اشاب  Whosهکیدلوا بولغم هلب واهاوخدب یودع مهاسشداپنیغلوا  
 HoT یکلاع gay fe یکج هدنا Lal هدراغا.ط بعصدال هلوارداق هب هلباقم |
 یک یزمهدنکرب زو هلو ار>ام ندعلایا هک ردردسف وب یعالق so هجرب دقت ||

 هک ر دوپ یلوا زولوا شلوا عیاض زی۳ سپ ردررتم قوا عباناک | تیالو یایقشا |
 هدک دلک هلبناتسا بونود هاشداب * نیکعد ab روب عوجر ههاننداعس هاکتخ |!

 اشا دوج هللا اردن ءادعا ءاوغاوندیدرولب روتک dla aS asta نسج ۱
A ka O 8. 4 de nee OS ۹ 
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Se شا هر a BOT) Rijs fa (e338) یدتا رم نشر بوی | 

KE qo Fe 

7 ۳ ۳ ۰ 

 : : رو TRC ee ۰ و 1 کک

 ےک سس

SS 

 هشدجا هدک دا روداعو ندرظن ییدجا یلغوا نام رد ,Pan Gale ,ارم

 et ALT EO نیکمردتا را طا توروط aS |: Pe E وار 5

 بولی روق یر وک اک | ندغاطرب هدنراوج بویلوایو قجاةیج الصا بولوا
 Fo ینارطا كغاطوا یدزمچوا شوق AT یرب قک بولیکندنرزوا كنا

 رکسعهدرب قجهروق بوط نیغلوا لکشمتیاغ قاتیچ یسداک | بولوا ناتسهوک
 ]| هارلناثروا بولوا هدا هلرک ص sly لوب بصر هلتفد لاک اشاب نگار

 | نلاسیع لهاو هت رخ یلدا تاش نوروق بوکح ورافو diy a وط
 BI high recess یدشموق هدنوب هلیلوق alors مانفسوب ولدردرب ظوفع ,

 6 ااشابهدودلاق ز Sle 4لهحوره,دعد بور vl eu اداعاد كي فسوت نوک ود

 || * ریس نسهدنا كسرولام هرزوا دانع * رخ ی رخآرلوا هک ها جاج (ظ)

 || ید اشاب gl ماست ییهعلق هللا ناعاو !ole وناما دکد تبا ته عاوناوبد
 ۱ هارد ناطل س هدازهش هد دو (dak لاک نلامو ناایعولها تکیدجا

Saat۱ بورپدلاج ت راش سوک بوکید راقاریب نودنا ریمعتو طط ییدعلق  
 : ظح ود ز لا بواب بن دمو بؤقىح هعاط كس وب رانایحا كدجا هدناحوا

 اصوصخ 1ام هالا اع اک ER سکا بوقاب هدو نودا

 | * هیقرخالام شلااذهف * ap bbe نومالا (مظن) Gar مرهعلق

 | alah بوت آ ندایق سکو ب رب یی ودنک ہدکد لک foe نولوا یشغ بود
lasهجاغا  Gg ablبوراتروق هل-جوک تودقراص رانا یعیاوت توروط  || 

 بیلاعت راد زاوا را os لوا بواوا acs نوا هڪ {ye بوج

 تبالو دودحردق لب ری دراو هسوسرط بواوا راز و هتشکرس abl راکزو ر

 دج اہدہناے وب )¢?( یدسا ت تاحر هترخآ هلا تن es بودیا مارآ | هدماش

tabتوراو هئسهعلق هکفلس  ighزاد  alهدند دص كکود  saldهک هل رایج و ط  : 

piliند  rlبوشل رخ  | dimهدع و  gb USE|توا هب هن اتو راب رلیح  | 
yet! joy eee a |1 ۳ ۱  

oars |ض و توراب  Gail Jol0 لب رکسعاشاپ هدکد-شوااک | بوشاش رابنامرق  

gil ۱یزکنسع یلوطانا  ab AAs? ansلافغا امدعم ید وب توردنوک  

abl acter Korat ool |بوردنوک یجلیار  gel delنکیا رو رسم  

 ke هدراهراغء بو>اق یر gules wel بوراو هاباراابشاب |

 ی انمرا هعلقوتهن۶ ینانامرق سولاو لیااشاب بورک ala gly هلیصاوخ یسودنک
alam |طرضو حف  Gaelو ب تباغ بوراو هنس لق نانیمهدعب  DoTهدنشابایقرب  

+ 



 بودا Fpl ناسک نزورادهذهسم بو رک EN KY درگ نالجا اقناس

darlene yalهیت ندرموآ رادنک قیطصم الماس هدارهش ( حقآ )  
 هدکد نا هرصاح بوراو نیکمردنوک هتهف راص>هرق ولهود یکب یب وق نالوایب
 تاذلاب ودشک هدارهش Gal نامرق sl دب نک هک كه آ یطباض هلق

 ندهیلکعجو هدارهش هدفدراو ربخبوبد مروشاوصالاو مردبارماسا هسرولک
 ىط رم هدفدئاوا مملسن علق بولک نوڪ *الوا توف تصرف نکل تولوا هتسخ

 هدعببودا ثافوتعاس ید زورح ںورہک هماج بوراو 4 هدکنن ںولود ها و

 نوا هدارهش تبزعن ههاشداب (اشاپ دوجشلنف) یدنلوانفد Gol هبهسور
 يمادعا هدک دلکید اشابدوج لوزعم نداسمظع ترازو بولک فارطاءا ما
 F 39.920 هدورمش هسنتافو الاح نیل وا یسودع كنهدازمش ناکرا نالوا

E5 هللا نمک  یحدوب ب بودلقوب هاشداب  Ji Fee wed olesنوا  

 ةع 5g ىلثم ٭* تم ءا یب آ ارهدید م لک )ع( نیکلروکر اش وا مم رط-

 Js eed سا> هد هلق ct نیفلوا ىس <at E جاقرب Zola كهاشداب

۰ epee ep امالساو I كولم ب ولوا هدنلا كنرف ورهندنامز b> 

 نوجما رفس ندارد هیاشاب دچا كدک هاشاپ هدناسکس ز وب نکس . Eyهللا كرادت

AS Pets Sls کوکو هنوامو هغرداق هراب ز وچ وا یخدوا fA 
 هاشداب هدک دنا راضحاو كرادت هلامهمراسو |  aSهنج  DSپودا رها

Ads وط ودنا هرصابحم تدم b> ین هفک ald هدقدراو بو ردنوک هلرلتاعر 

 نس هنب زه بورا وق نا عو لها نور, و هلن امیروکتبفاع بوجآر اک-ادبوکو د

 ۳ لاش cles py aa SHY g هدعب زا نود حد ۳۸ یی همر وا هعلق

ae E, 1۱ سکر چو زدب ریعءو ردنب راحت نالک ن دناخرت یباحرابدو رهن  
 sel رول نم ه د») )¢*( یدتا حد oe هلج هدا راو ع ال jae fast او اج

 هثخر راص> بوکود ds وط تدم هن ںوراو هنراصح ب Ke یاشک هعلق

 3 یرب ندنساب رقا هدراصحبولوا عیطم بواک هیاشاب یروک-ت هدقدلوا راد

Kay 3مو هکنجو دانع  vot!راصح روکن  aotهد دتا نه بورا 3  

 (رثآ )

 رک هبهفک تالو راک ۰ هک دەرد x ) زوەط س : زوب نکس هنس ق # * یدّسا ۱

 مسفتراع بودا ر رو اشنا ble yo اشاب * gay وهاشاب نوا هاشداب |

  LOPES ailتا 7 ۷

SIENA HWS LON TSUN DAE OEP HEFL RSA SETA HEEE SS0ب , 



dem ردکر ک (مظن) نینلوا جات هتجز یلکیصفبولوا هعلق بعص ب gil th 
 هل هلنا كرا *  UNSهلمبدت زغب * هلیح یزوفط ررد نوا  SFشبا هلشج *

 بو وق مدآ رادقمر, هبهمصاح اشاپ همههوهذم * شیلا ربدتلا ررید نوچکتا
 بوناصوا یسودنک  DEراعشتهافس رافک بورک هراوصوب بوتسوک نتروص

 نوقبح هرشط  are poleردث ید رانا نوشاوص هلرلثل وا  dtنولکج هب ورک

 | رافک بولآ نی رادرآ اشا بوقبچ هش رلکوا یک هدنراکدروتک دنناب لوصو
 هلراعنب تونغو راصح طبضو * رابدرف بودبا بوک دکلو بوکش ېپ وکم

  Sfرفط) راد را هدا )~_ aحوعلامیکب هردشس هدلس و ! Jeهلیهشداب یا

  opeدلرفاک حس٥ ردق كيب تلا بودا نیقا هنس طا  SHبقاع بوسشاوص

 بولوا بلاغ , chكنب رلکب رفاک  gry Che jay stlههاشداپ ییشوکو
 مور هاشداپ ( تیثع ) یدردنوک  Llیسکب رلکب  paleنایلض  SX GLbهدب

 یس ردنکسا دوانرا هلهاسس ? aرد هلغلوا هعلاق بعض نوراو نیکمردنوک

 |  Sb(تع ه) رلیدنود هللا توثغ یظعو تراغ نیغلواز ارد نامز حاتحیلوا
۱ | NP نادغب هرق تیالو نیما اورفرس alle كولم هلېببس تئطیشو توق لاک 

 نایصع  KEIرکسع نوخروب نیکلردنوکي ما هکنک اکا هلبا رکسع اشاپ روب رم

 رارکت  GLIدی دانوناشنیپ ادعا «یمز هدفدراو بودیا رفس ههارکلا عم هلو
AN راوسو هدابپ بو و راوصوپ هدرللوب لارق نکیا لوفشم هتراغ shill نیفلوا 

 دیه نیک او موجه  pyr egهی بودا  dl Sweرلیدلنروف هلجوک اشاپ
A Jas yas ند رک د هرق ed shes نل یک زول 5 ws (مظع ع) هاشداب 

GIS رت هدراهعرم یلارق نادغب بوردنوکر فس تام#و هریخذ رفاو هیانوت رهن || 

 قبالو هلجج بوب وق هراهسنج بعص نیسابنغا یتکلع پوقاد یراغاطو ارو

 | بعص نر راراوط , oJبوراتیچ  ah Swe dlrعسساو تیافو قچآ یسهروا
BH GF بودا دش راجو Axle! كی lle بورک هنامروا معرب ۱ 

ws <یودعو Jib رکبسع هدفرطوب بوروط dh رح تالآ بوروق راب واط بوزاق 

 [| الغو طعو ینادرکرس ب ویلوا نایع ناشنو مان بودا وجو تسج نعجچور

 | ز وت شاب كتالو لواو  ahقلاخ تم نکرزکب وکچ الب عاونا هلیسهحارو |

  oSهدوشراق

 زوغالوق هليا زو زو بش
 ینا هاسشداپ بواکاب لوب

 دنیا مما لتق

| 
 بولبردنوک نوا یتءالقوب بولت كولب نیکلک ربخ go gl راو مدآهدنامروا

deروغالو هدنراک دلک وید ردرلشاوا نامر وا لخاد نادٌغب راک  ILSودع  | 
 هوس حس سم. می و س ما ۳



 ندامراو ههاکناشن ید بوب زوب بوزود یالا هاشداپ هدر تفو بوثوا

jusلاک تروص وخ  AEترم>و  dawراب وط  aبو و توا  tik 

geryبود دیک بوک ندنررزوا یراشاط بوط نیخلوا هدرب  Gant GF)زادج  
as,اما # یدتک بونقوط  Hillراپوط یرلق بتا  LESنر رع پول  

 رکسصع هلج بولاص تآ بوتوط a زوب نتافلق هاشداپ یبیود هر بونقوط
 (مظن) نواب وق هدنب Ja رج بوط كرافک بوب روب بوی هکنفتو بوط ید

aayنډقل شوق * اهدژا یداوا يرب ره بوروآ می * افو ناړش هکنج بوروا  
dyلو هنالصلا " Seبول شاوص  Plyراذکر نکا نکل بولوا دیهش ناسم  

sles, osددع لبلذ لار بولبا رهرانم ندنرلشاب تح بولب بک  allsكن امروا  

 یدالواواس دعنالو دحهب NaS دنا وار بوجاق هناسهوک نده ر

 تاإلو لصنم كدة ویا یرغ 7 wel یدادمتلا bn لاوما عاوناو

 تاسحو ددع ېب فاود سانحا بول وآ oes .عاونا لیصحو ترا نآدغب

 بسانم a Me جد هرلنا نیغلوا هلي هلب رکس لج یکب قالقا kL : بولوا

 < ار روس و را انخ نائلوب هدشالو حساو لوا بوناشغاب هضح ندلاوما
 توئود ل Das‘ هاشدار (te يدلرب و هرلنون هه وهم مضلا ‘0$ سا

 كلام هدنعمگ كد رلفامرا هوا روم bl اوت لار شورکنا Saat ندانوت
 هبروا isis راصح dF یکیا ردح اکا Rr Pave ما جولب وقف ندهداعع

 یلخوا پو وق را_ےکلح رلد وط ob د هعلقرپ wig sb Thy هدنزوب

 نکا شا زا لر هثنراه تا 1 نیکلک رب ود یدلیشاب هداف تودا هک سا

 بویقاب هشق شد وشت وید * هلفاع یلوا ندنحار He عفرورش عفد (هررحم) |
 Ads وط بوک هددکو ط بولاصوض ندانوت a راقدنخ كزدعلق لوا بوراو |
 || «رارفاک یکنفت بوکید Mle هراراصح Gy روب ASE هدکدید Lo وکود 1
 Sal asta ٹینا IS a راتالو بودنا ملست هلناما هدنراق دمردحا زوک |
 یزعاق yl pol ینالوا رهاظ Sls بوروجک هیلوطانا نی رایقاب بوریو | ۱

ail |ثوقاب  ablyربا ار  cot!س (حف) رلیدن ود 4( ویناتسا  Kهدحوآ نا کس زوب  

 هدقدراو هراصح هگاهددوان رادحرس نودیک هخه نسب یک را هاشداب |
Sorel | 122,199 ی رالامو لایه یھ 52 رل ےڈاب * بودا ےل سا لاما رافک  

i۳ بواب راو 44 ردنکسا هدک دلروک یطبض ناب |  IS 9 yعاط  

rig!نینرعلا وذ  colهدنفرطرب تواوا  ayoارد یراحسدند  Pj 

 هده یرلتعریا هسینانوب abl هنرد هدنرب كنفرط چوا بوقا یامریا لاسثم
|۳9 -—---— 

 ( شا )



Beمو سی  

 وادآ سوفرد هدننسوا اط كسکوب ید هدنفرطر هعلق بعصر ولدآ شل

 ك قرف othe بوللوا طبض هلببس Ll یتالوصحتو galt» MNT روب نح بولوا

 دره هدک دلک هاشداب Ye * یدٌشهالو ab ant sb ندلاع كولم اکا ندعدق

 بعص هلاوح هب هجاق بوچک رک دع بولبا ور وک مظعرب dls! Ghd ینایغط |

 مور هلیهاشداب pal نیفمالوا pow ج بولوا راشب ر 29 ve ta ن ا
hep J!الوا ی  SSیسوغر رد هدعد هلئاما شاب  Lasهلا  adaیش جا  al 

 كنرف صضع) نالک نوعا راصد bo نکو L eh 5 ی دما !wy ط.صو مجد

 intel ol 4 ودرا هدنرانک رها نکردک بو وڏ هی < رالامو لایع ی زاکب

 یرافک یهدرلیک رابزاغبوچاق هنامروا راکنرف بوزوب بونوب وص راتکی رداهپ
 * راددرونک ههاشداب بوق اطهرمز نر زانخ كنرف نالوا هدنامروا بولانلاوعاو

eda)اقم هب ردنکسا  a)هلاوحرب هدنس  dalsكيدجا لیغوا سوئروا بولا  ven 

dale lyهب ردنکسا بونوف هدنآ  Galeهدعب بولی روب قیضن هلهجوره  
 هناتسکنرف هللطرش كمالکد هنن رالایعو لام هرکصتدنآ cll بواک هلوناتسا هاشداب

asتولک یریخ یرلگدت دا قاما نوڪا  Lol,نیکم رب و ناماو تزاجا  

 2 Lid هرلبناعع ی علق لو WS لاو لام تودروتک AE ندکیدنو

Laatنایلروتک الاهدشالو دوانرا هدک د اک ندنرغس هن ردنکسا هاشداب( حوتف)  
 ه-نولوا هیاشاب دجا So نانلوا لزع ندنرازو «EL نوعا pet یرارب

Gelو لرش یضعب لدودح لوا بوراو یخدوا بور و  Sansهرببدت  
 هسیلوب ny رج نالف هدنفرصن كرف بواوا بب رق هوار وا هدعب Gaal رشت
 هلهاشداپ بولک هللزاجا هدنرد ناسکس زو نکس نوجا wal ee ینتیالو
 هدفدراو نودنکنداب رد ںولا ركب معو tot ردو نالوا مزال wpe وس

else as as!نیک ی را هعلق  a>اریص نیک |  vale?لوا  > Seyیک اح  

 دىبالا ید عالق ضش ءإبوروط هدنا ید هاشداب توجاق ۵ هبهیناسا

 "درب نج عالق Tad و هنتینهن كنسولج دیزاب ناطلس اشاپ eK تافو هاشداب
 ن را بقا دیه ش نیزنک | كرلناپسم بولا توکود AX وط ب واک هللا هردق ۱ هراب GP ندهبنابسا ېک احزوبرم هدک لک Kael نمزاول كنه هز وبن |[



Boeمو بم  

 ماوقالا ال يع ءاضقلا بهذ * ليك ءاضقلا عم مااللام ( (pei رلبدت رسا
Sees ) @*)550 ییکب لا هجوق هاشداب هدنرد نامنکس زو  ob4823  

 aye نالوا دلا رفاک ندعدق هدنرانک ی وص یقازآ ناو aaS هللا

 بوقروقرارفاک هدصدتا هزرصاحم توراو دوا بوردنوک ?ad یتراصح

 هدنب رق ناجایرذآو دروبناب هدهروبوم هنس (محف) یدشا pled ییدعاق هلناما
 Fe هیصاعا نیفالوا DT یررض ه هیناعع كلام یک اہ كشالو لورط

 لورط مک اخ نیکمردنوک هلرکسع یتسالال هلیهاشداب رها دب زاب ناطاس هدارهش

 یدتنا طبض هللوهسم یلورط اشاپ ال۷ بوچاق بولب ربآ ندننالو لرط نالوا |
 كب Je یلغوا لانه یسیع لغوا كب نسسح هدهروبزم هنس ( تیزه )|
 بولپ ردنوک هننراف سورکنا هلرکسع كب زونوا كب یاب یلغوا جوقلام |

 هیخن بولوا لغتسشم هرساو لام Sy لماع هرزوا لالقتسا یر ره هدنراقدراو
 نالوا رادرسو دهش هللاتحارپ لارق رکم SI ندنرلقدلوا هدنک ار هدنک

 بودپ-شیا SLI ساک ربخوب یاب و ىلع بولوا دیه ش هدکنج So یسع

 ناسسکس زوب نکس (راسکنا ) رایدلوا لاسیم هرارف نیفلوا لاح هلباقم هللا ودع

 ندنولیک لوبناتسا ییاشاپ معیس» رب زو ?as یس هعلق سودر رب رج هاشداب هدشب
er sadهدقدراو بوردنوکه لبا راب وطو رکسع رفاوو هغردق هزاب  

 یزاغوب برع هدنفرط ابرد بوک ندنسوشراف سودر ید یرکسع یلوطانا |
 ?asd نس dll alt هد تقال هب gles ندمارک# ۰ ?als اناس هک ین هعلق یرلکدد |

 شمالوارمسم د ن کل gb نوجمآ قبض یرافکم السا و Kae نالک ندماش ۱

 كداک وب ند هری زج شاپ روب نم نیسغلوا قوقزم اک وب ی سودر VE یدبآ ۱
 راقاظ ales هدنرانک aml ںود ا هرسصاح AIS ی حد نداب رد بوربدکح یرب وک

 sll بویقاب Sly پوط بوان آ هاب رد بونص sant ینوکش ب روب نیخلوا
 خواورپ SOLS ل اک بوب رو رای زاغ ید ندنفرط هر نچ بوشامرط بوبروب
 بودنا موه راغک هدنتصرف تربح y نیفلوا قرع مدآهداب ز ندکیب بولق ندو,
 كندخو كلربنزو كنفئو بوط نکرروب بوزک هارد & LS بوزوب ندرایک
 هند ههاق دور pti ارام عفد بوربکهوانکر کسر !oe دیهشبوت هل
 دن دعا نولو | دیهش هندک قوخع توا روا ual رطا wx هکشفثو نوط توراو

 نیغلوا ےظع لام هدنفاخ ةماق بواوط Kone هشو راو هرشط ب ولکید رالک
 افن اردب یاشاب وید ردکرک هسلوا طبض code رخ ٠ هاتشداپ Lyall رک مع

 ( نیکعرذتا )



Beبیل ي  

 كرلثاوا هدورحا هک نا شک (ally بویمرک همدراب رالوا هد < pele نیکمزدتا

 رافک EEL نایلس نالوایکب ینومطس الا بولوایکب راکب افباس قح یژنک |
Toa dr gaهس ودر هدنسامس ىنا ندا هلیهاشداپ صا اشاب جسم هدعب ب  

ailبودیا هرصاحګ بوراو هه نس هعاق موردوب  as’نامز  dh ghبوکود  
an?رارکت نیفهالوا لاع  olهلیهاشاب  oneیسودنک بوریوروتسد  

 (تافو) یدلرب و (glee Js err لزع ندنرازو هدک al هلوناتتسا ۱

 * راس ناراد هنیکب رهاوج (ےظن) هدک دیا دا رع رفس اقلط» delle هاشداپ
Uyبودا ناهن ندناهج قاخ نیلطم هج وهم * راد ساب نتشد وخ ارژار  
JEبی رد هدوضقم  ately!نب رارمسا  God gl FELL GELناسکس زوب نکس  
allماهبا هجورپ هدنستلا یعرکب كرفص هام هدنراهب  larlyنکد هلکرادن عظع  

 نکیا لکد شوخ ys des برع دالب ant طبضو ے۶ ءرزوا باغ لاقجا

 522! oly ینوک Quiet هدندرد ككلوالا عير تولوا os لاح هدقدنوف

 62,9 % ادج (J ندسنتجر هیعا * ادخ ینیدقرح هدا سدق EL (مظن)

dja. se dul(هاشداب نارخرد لصف) قح ترضح نیتجر ءوترآ د قور  

 ىع زع لاکو یعفش ههالا beg یمدخ همالساندو cA ole كموفم موح ر

Lhe,قیاعر عاوناو قبح هخأسشمو  dayكناملصو الع ندلاع كلام  
 ماا هرزوا Sale یدادحا اصوصح اعاد 4\ 299 قیعج OWS بولک هلوبناتسا

 نکل Gal Tale ale "هورذو ج راخ ندفصودح olen ناقدصت هد هج

 ا1ا ترسح هک لوناتسا ےف الوا * هکر درلو یراه شارب تاربخ UT رابک

 ورندنامزوابوئلوا انب pate نداسع ترضح تدالو هدلوبناتسا LU یدیالوګ

 ابفوصانا نالوا هناشن ندنامسآ cam هدنفاطلو تعسوو تعفرو هنادابع

 تدابع (Li) یدتانیسعت فاقوا هنفراصءبودا ttle Cert نساساک

 ید اسلاک asc هدنګا رهش املا * ایووصانا ay لکورپ * ایقوصانا كسرلدد

 عیساوو عیفر عماجرب هدنسانروا Sgt امار * یدناف ده ییک عماج ییک
ts jmsةیلاع هسردم ددع ردرد هدفرط کا  OL,هدندرآ سرادمو  

Jae guترا هدبناجرب و تارج كولب کس روهشم هلکءد تاع هغلوا نک اس  

 ais اب نارق میلعت بتکم هدیناجرب و روخآ مظعو افشلا رادو هلاخ رفاسعو
 (plas) یدلوا ماع هدشب شع زوب نکس یسهلبج بویلشاب coy شقلا زوب نکس ||
 نو

) ۵۱ ) 
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 nla 4 a هدیدن * oe C2 نوج Qt با ¿ نیمز نوح یساسا

 ۱ Us! are rs re عطع طفارش Shay نم * dle هرهرد

 اع ندفاقوا دباو اوز بودبا نیه Gh دوهد حارخو بودٍا فقو هرو فاقوا |
iو را هفیطو هحاشمو  Gryیرادلء ثالوسر ترضح هدراص> ج راخ اسهاح *  

vail glهسردمو عماجو هب ی شب مش راو یراصاا  ol aryتراعو هبلط  * 

 مور اعباس * cab تراعو aS عماجرپ هدنسهب رتافو ۾ جش ها رهش اسداس
 sett و راوماجو راد یکیدتبا ثادحا هدررهشیکیدتآ محف ,دیلوطاناو هدنابا

 هل al فعاض * ینحالاک تالا ءایحا یدتبا (ےظن) ردنورس نددعودح راس |!

 us polite JS نالوا هدننطاس نامز كموحرع (لصف) یفوا لضفب رجالا ۱
Kult |اللم 3£ معارف ند# (ب )  p>یصا یردب ردفورعم هلکعدو  

 نیکلس! كيورسخ یسهنسشنا ینوب (Fe تافووا یدبا !cals بواوا لوق |
 ییولع ter یدلوا روهشم هلکعد RYT اراص:خا هدعر هلکعد ز ینافورمسخ }

 بویقوا ند وره ردیحالنم نالوا یت zie بولک همور ندنرادرک اش ندلا دعس الثم |
 dado هدهنردا aw نامزدعب هنس dur yde کالم هاش oa yal هدننامز دارم ناطلس ۱

 یکلوا هلتغارف ی ردپ دڅ ناطلس بواوا سردم هن رب یردارب نالوا یمردم |
 هدک دک هت SG یردب هدعب بودا sol یول هدکدک at هد هعو د ۱

 هجا د و اکو oat aad < یھکیا 413 oe ناطاس هد »و ب واوا jmoore الذم

 هکب رضا الم نفلیضاق هدک دتا حف یلوبناتسا gal Leal یلکو هفیظو

 نب راضف رادکساو بوباو هطاغ بورب و هورسخ Mie هدک دتا تافو وا بوری و

 Ped Wp تواک یرادنمُلا د یرلنوک سرد * یدا ما نسهسردم ایفوصاباو

 بوبدراسرد بوراو بوب روپ هجنکوا Jas بوش هرناق Mee بوی De هدنوا
 یدیاراردیک هن Ja Fores بوروتک هنن وا بوشود هنکوا هنن ادنهشاد هدعب

 بودرونک هلوبناتسا ینو هاتشداب نامز دعب بودیک هبهسورب ب ge gh ههاشداب
 4تسردم ,dng نیخلوا gos مو> < G23! ees هدشاغ بودبا فم

 ودنک نکل * یدناراو یراهب راجو یرالوق رفاو بوبا ?ate جاقرپ هدلویناتسا

alamهنروا بوبک دنیلد كچوکو رلسابل  gheyراقورپ و بیهمو دهاز وللاهصابق  
 : وادا تاق مو تآ peal poly Fy رد gid * Gal راخز رح هدنلیضف لاکو

My,یرلرمط) هکر دشمزاب ح رشو  aliaردشمالک  ust as?’ردراو ید  * 

 کفایت ee 2 كن هداز یی رپ وکشاط ندلاربخ Me () شب ine ب زوب زکس دنس ق شاافو

 6 رددچ )
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  doyهح رد  Eyهدعب  Merندناک ال  Awe ۲لیصح , Sadoبودا  wkلتا |

  ۱لاک دنامو  * Galناطلس بول وا سردم لی قرف هدنسهبصق یر, وکشاط
 |  aeرب و یک رب كن ردسردم , Srلیصفت ردشامراو بودر اح  Jeهدشاقمتش

  ۱ردروک ذم ( Ceنکیا ك-چوک بواوا ۳ یا كرز النم  BPندمارس یباح |
 | ( ee 15-59كر زاک و  waleیدشموف ? VSیس رب هدقدنواانب یراهسردم

۱ l= هاشدار هلا هداز هحاوخ یسردم ناطاس هددس و رب هدعب ory و C5. | 

  yanلصتم دهنوک قلا هدهیلعع مولع لباسم  Ma gt! Mtںویاک دو رسخ ||

 هجاوخ نوک یجندب بویلوا لاحت هلصف  Healyےکح هنسهبلغ ( OEهاشداپ

  udu rae CS, 5ر ز بور و ههداز هحاوخ  Foیدنک ههسور نوئجا * ||

 هاشداپ هدب  pallبصنم الصا بوبلک هدقدنرغاح بولوا  )4( Gat! Sodالثم
  gleeیدناروهشم هلکعد هداز هجاوخ نیفلوا ناکرزاب یردب هک فسوب نب

Hl لعلها * هکردوب یلاججا لاک بوئلوا لیصفت هدتناغ یلاوحا عیج كنو هدقاقش 

: en بوقوا ندالصو gt هلب ارهذ نیکعا نوادع کو یردب ود یدلوا 

 د رف هدعولع  lleهفیظو ها نوا هددسورپ بولوا  ablنکیا یسردم هبنالسرا
 ناطلس هدکد لک هلوبناتسا  aeودنک ی وب  aنیغلوارمهف هدتاغ بوندنا هجاوخ

 | یوبقم تباغ بوبقوا"یزع نم ندنوب بور و لمگ بابسسا عاوناو لامرفآو
 || هددسورپ هلبلط ودنکنامزدعب Cl Sc cols هلایدسح LL دو بولوا
 ۱ كلا هدک دتا (als, os 4.) 4 Pes الثم هدل ویناتتسا هدعل یسهسز» هنناطلس

dee yهل کمری ز و یرغر هدعب یراضف لوبناتسا هدعب یسهسردم نفگ  
 هقا زوب هدکدک هت دیزباب ناطلس بوابر و یساض هلس هسردم قیزا
 هع ندی یسا ود Sy و (Cl تقم ةد ه سور هدعب نس هہناطاس هس ور هلا

 یناود Der دمت رد شلوا ابد UF لوبتم Qh وادآ تفاهت بواوا یتافلوم

 مدب زاب بویمروک ینوب مدرسا قمزاب یخدنب بودا ظ> بوروک یتا یراترمضح

 | هک دجا النم )0( جوا ناسقط زوب رکسیف شنافو * شعد مدرواوا یاوسر
ealندبلا فیحم  Sealy!یلابخ  deلصاو هدنلیضفو یوق لها یررید  | 
tm 9sالتم اقاس بولوا ایل  cadنامز هلبا هداز هجاوخ هد هیناطاس تاک  | 

 | كن هاشداپ دعب بواوا سردم هلبا هلا ز وتوا ءدعب رایدیا ی دیعم هددحاو ۱
 | هدنتشان چ وا زوتوا بور و هسردم abl abl زوتواز وب هدقیزا نیکلب قتلیص» |

ob, ۱هدتاق,دنافع خ رشیدشعا هلقنو دنا تک هلا هداز هاو رک # یدتسا  
 .PRE OS er ا "۱
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SNS ی للتسک الثم (x) ردراو حد یاری رحم ضب ندتشم Sb هءشاح platy 

 بواوارخاز طب a ality تایلقص عیجج ردند درک اش كيرضخ رد ینطصم
 نک نکیآ سردم هد هفوتءد یدسشعا رخاوا و لُئاوا بتک طفحو هعلاطم |

 یضاقهدعب یرلاضف لوبناتساو هنر داو هسورب دع بولی رب واک و با دنا یر كم رل هسردم

 بوربداوب کیا یکلرکسعیضاق نوجما افجاکوب رب ز و هدعب بولبرب و كلرکسع
 هدکد ید ما لوق لیا مور نکلاب Mee ay درب و هبءداز نس>یعباح یییوطان
 زوب بودبا لّرع ینوپ SE هتخم دب yb ناطلس * یدتا تیاست بواک رب زو
 هیاسشاپ !JEG اپ میهاربا نیکلرکسع یضاق یلبامور بودیا هفیظو هچفا
 عاج هدلوپناتسا ردشهزا هیشاح فیطا رپ هدیافع حرش النء روب نرم * Gay و

 نائلوارکدافاسدمتانالوم هداز بیط> (۷) یدتبا تافو هدرب زو J stb وا
 dk بویفوا ندکب ضخ النمو ند.سوطلبع انالومو ندندلاحات UY وم یردب

 لزع sel Ky هاشداب نکیا یسردم نعص * یدلوا رهتش» لضافو رهت
loins۳ ولزع,دعب ه>اوح 4 فتا هدعباع  \adlsیوق ۳ یدتا بصن س ردم هل  

 بویلا هدک در و مالسبوراو ههاشداپ یذباهننک بصهتعو بلص ءو ثا بلقلا
 alge ضع! و یبهیشاح ot رک ناک یدردنا دعفاصم بويع وا ید نا

 یفمهدننامز دی زی اب ناطلسهدحت راول jan * یدتاتافوهدوب زوب زوهطردراو خد
do ga gals!ردروک  ( Me CAوا ندالعمدبلح ی رعلا ندلاءالع  dag yoy? 

ows alSندسناروک الثم  Mingعیج لیتو ا ندکی رخ  wos! esis 

 ندنآ هدک دلک y زع واوارب ندهنولخ میام تولوا یسردم ols هد هتسورپ

 هبذج بحاصو IF هداشراو ty تقیفح فراع بودبا od رط لیک یخد
 ك رنک هداج ینوک هعج نواوا یسردم نک هد * یذاوا تعارکو

 ندودنک بولک هیهلا dm هدلاحوایوریدتنا دیحوتورک د نورووا هل رایفوص
 *یدر دسرد oe نينا هن كن | بويل و ارداق Kea سرد یهدربابواوا باغ

 بودا لغو Carls هصک ره یداوا cee dhl هعقازوب هدننامز دب pb ناطاس

 كد هحاص هد ەر ںولیو دعم هل عر تو وب وا تعامسرب ery زاغ (oS رول ۱

 «Lea یح ولت نوش Sr بواوا رهام تا BAS ps مولع * یدردا هو طم

 کوک ندشبالو رفاک یمایلا مو یباشاب دوو Sa یربندا pl ¢ رکلادبع
 i بورونک بودلکوب هنفرطرب So dot aa by لراوط یسایلا )لم بولآ نیا

— 
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 | یدوا :بوردنوک هدارع ناطاس یدوب* بودوسفوا رار جد نخوا
 عیچند الضف ye هسا Nias ٤ الذم * رادو 4 نویلشغان هدم نا طا س

galeبوب وقوا  allesاس یرادسردم نحگ «دعب هسردمو هدقدلوا روه ثم  

 هدلوبناتسا هدعب بؤنلوا لزرع هدعب بولن رب و ثالرکسع یضاقهذعب یسیرب هدقدنلوا
 یتوسماس نسح Me Cue ( gl لماع خلاصو لماک Sel یدلرب و كلاتفم
 هنگ دمر Hamu dey بول ودوا ولع عیجج ندورسب> Mes esas ندابع هڪ

 هدعب یسزدم نخ هدعب Sine یضاق هدبعب هجاوخ هدمگ ناطلس هدعب سردم
 بوخویومت لهاو جیاثبمو ارفف بجو لماک لضاف * یدلوا یسضاق لوبناتسا
 AM یدزاب یرهوچ TL AF ناطلسو راباتک هیودنک بولوا طخ

Bley(۱۱ ) رب ناسهطزوب نکس هئس ی شنافو زدراو ینارب رو  Mieدیگ  
 هدهفوتعد توب وفوا ندناک٫ النه هدد ندالګ هح !om Feu ییطصم

atesهبیلوییلک هدعب سردم هد هرغلعم  coldهدقدناوا خدم ههاشار هدعبیدلوا  

 way كل Sus یضأق هدعب یساضق ةسورپ هدعب هدا ره ةسردم هد هشسوزب

 یرکسع sole Bl مور هدننامز دی زاب ناطاس بواب yy یکلرطسع cols یلوطانا

 بواوا ارتفو Bling الج بح بواوا رهتشمو رعت هدنابلقعو تاعرش یدلوا
 | Bosley ضعإ و هیشاح هنربسغت ماعا هروسو ناتک وادآ ناره «دفرمص

 ناسهط یر نودا تافو نکیا رکسسع cole هدر نوا زو زوفط * ردشمزاب

 PLE مع ندندالوا كنلرویت ىج وق Jo النم ( ۱۲ ) یدبا هدانز ندنشاب

 هدعولع نکا بوب وقوا ندنسالضف معع راد نکیایسجتاینوط كنازربم كلا

 لبم"یدصر OL روق (Ged كل بولوارهام Ok هدهیضایر مولع اصوصخ
 یهاشداب زب ربت.دننافو chal gb QUT یراکدد G5 نالوا دصر ماکحا بودا
 ةلکلرعلا هدم ناطاس نوجا لص بودا ley یلک بواک tie نوزوا

 بور و بوراو ناوج یالیعمیا هدک دت سرا 52925( yal تیاعر ہاشداب توردنوک

eA oresهاشدای بودیکبوبد  Gyنوجاقانوق ره بوردنوک رلدآ هکمروتک  

K atهنمن هاشداپ بوریک هرهش هلتبامر یلک بولبرپ و هچقا  BNEیکیدتنا  
 هلس هدنکنحنس> نوزوا هدب توروتک are ییانک مان هر دیک هدا سج ۳

 هخازویکرا هدکدلک هلوبئاتسا بوزان هلاسررپ orto ie ولدا ?as هداوب تودیک

 هلوپناتسانوای رب و Anata ید هتعباوتو دالواو یسهسرذم ایفوصاما هلبا هفیظو | "
 | اب زوفیطا حرش انهو لثمیپ هدب رج نت * یدشلک هلعباوترفن ز ویکیا هلج
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 : وادآرهاوزا دوقنع هدفرمم لع * ردسشلوا لو | ?Ugh all لوبقم هلهجوره برا
 بوژا هددلجرب By ندلف BF زدشهزاب athe هنس هبشاس یفاشکو باک

 ack ظفح نیس هلجب بودبا هعلاطم نوروتک هلبب یراکثهدخ هک هر هنره

 رکب ویا ترضحو یزار رخ ماما & وره giant ی میش (Cw راشعد
git nl fyباک نکیاهژات  wallهدمنعع # یدلواروهشموب د كفنصمنیفاش اب  

 فرصت هسردم هد ةبنوف هدکدلک هنور بودا مولع ete لیکنو لیسصعح

 || نییعت هفیظو هعقا ناتسکس نیفلوا رغاص یغالوف هدکدلک هلوپناتسسا بودبا

 ید تبا فللأت ALT لوبقم هذا ز ندزوتوا !als مولع طبح رخ * یدنلوا
 بانک ؛زجرب هدنوک یدبا لماک دشرم ید هدفوصت قبرط بویک ابعو جات
 هنتلا دوب بور, واکوب بوزاب هدغاک ENF نالوا لکشم یردنمنادو بوبیا
 یسهللاو ptm .دبعو شب شک, زو Sow هنس یف شنافو * یدرزاب نیراباوج
 اله ( ١ ) امهیلع هللاهجر ردندنلس aby یدنشفن فیطعللادبع میش یودب

 بول وقفوا ند الصف هدنآ !wg همی ینو A) of ېلح RY نیدلا جارمم

a9)یو دارم  ناطاس هدکد لک  deslهدهنردا هد-هډ هحاوخ هدمګ ناطاس  

 Ae رس علاوطو هنطسوتم ash رربد هبیلج اکا الاح بوزن و ننس همس ردم ودنک

 دم شی وردالنم ( ۱۵) یدیاراو GAS فاو هلیطخ قدنک بو زابزلهیشاح
 دح یساوءهتو دهزو تلبّضف بولوا یسردم هیناطلس هد هسسورپ هاشرضخنا
 نایههدلس یدبا هوعدلا lam نویک دنبلد هلئسو Le * gal جراخ ندفصو

Sy,هنادررب ندنرالیف كنچاص بوشوا هنسوبق قلخ بولوا شارت یتوک اروشام  
 هکمتسالیف ندنجاص نکا هد هسردم یهاک * یدرواوا افش بیس ءراهتسخ بولا
 ندماط هللاذمکح * Gal راتوط نشابوبد رانوسراپ وق هدک دلک راهنک ضعب

 هلهجوت بولوا یسنج لوق سایلا النم (۱+) یدتیا تافو هلبسوا بوشود
 بوپ وقوا ندکب رضخ Wer * رد-شمک هدنلاوحا ی رکلادبع ال یکیدلروتک
 راک ,ofc هبهلا vines ond wl 9! هحاوح نکا D> oF oo ناطلس

 هندابعو لع هده سور بولوا زاح هداشراو قیرط لیمک بوراو هنر ندخماشم
Jyهج همش اقا ردا تالو دس قجهلوا روک ذم هدیغاشا یدلوا  

 رخ همش ردسابلا النم هکمدزوک هدقدقاب بوراو پ وید نسهروک SU قاب

 _ هد نسور بوبلک هج سابلا لم ارهاظاما# ید د ردوا كچرک بوقاب خدوا مدرب و

) sal) 
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al |ودعا  EYبود یک د روک یبطق هدنافرع اکب هک را هدزملدراو  
 بولوا هنس>بب رق هوم aS مديد srnvtdl Mie یهدرهش مدروک ید |

aw rsربا مدت روق  dad ws!الثم  aul dlهدرمب دزاو  eyبور وص یب ولد  

Aeهدک دید را €: ید  als Sree: Sido dheنیکعا  Fo 

josخلوا  aa’ yهبلع هللا یلص دنگ مدنبا عرضت  fingهکهدلب یدتا تءافش  
 باطخاکب ود هلب از لح ندنا رریطع مارس ءاشفاهدعب ی ود asl ندلوسردالوا |

gael |نیدلاربخ هجاوخ اللم ( ۱۷ )مهحاورا هللا سدق  pam Weبویقواندکب  
i)شسردنهدعب  eda)هسردموغماج هدلوپناتسا تولوا هحاو> هد ع ناطاس  dle gal 

 دیچهداز لضفا الثم ( ۸ ) یدا ,adalat عبطاا فد رطو 549 لضافو

calین سلا  aneلفاو رج*ورهام هدمولع  oeروضو ملحو  Gu) anol ging 

Mleدلا ل صدا یردنالوا دهازو  odes yaبن ول وقوا ندناکنالنمهدعن ندا عیب اس  

 یماصف لوبلاتسا هدر یفهسردم» نک ودغ) یر هتردم هدا < l$ هد هس ورا

 هدربهنو یر هیشاخ Sona an بولوا ue هدننامز كب yk ناطلس بوابر و

p25? om الاح wl هسسردمرب هدلوپناتسا ردراو idly, plas Or 

 عیج لالچ ناك سەخ المنا اش اب نانس )انه ( (va ردوا روهسم هلکع د

 هاشداب هدکلهزات یدنالئام هناهبشو لوکشداربانداک د طارفا بولوا علطمهمولع

 هجاوخهب ودنک هدعب بور 95" wd ر لم بيدل اراد و دود Aan دهر 04 16 9 [

 ول وڌ هنا بوراو هناو دالع هلججهدک دتا سنحو JIS هدا تحاصعو 1

 بور, ووبق *نیکعدزردالر یکتکل«بوبلهراپ نمراباک هدناوید هسخونوساریو
are!بور و نسهسردم هلیساصف راصح یروس  olyمظع  leoبور دا  

 تورب و نسهسردم ثیدطاراد هدهنردا هلا هګازوب al oF دب jh ناطلس

 بانج یدلرب ویکلکب ی وبیلک هدعب رایترب قله راو هفیظو هوا زوبنیفلوا غرافهدهب
de>تافو هدلوبناتسا ردراویناوید و یراناجاثم یرت  Gaelالثم (۷۰)  co gat 

 بولوا یسصاع هسور هدعب یسردم نشه هدءب cw pte هیئاطاس هده سور

 نراوسرفاو pal هنب رانک ف ف اومح رشو ale plad یی هعب مشلاردص

salكبرضخا الم نِ اپ  Jeolلماک  s+! nt aeی  

 + و نت ۹ = ۳
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Lol,وس ردم ځد و ندنرازو  Guiseاک وب هدو دنلوا ل 59  wholهل.ساضف  

 یسر, كرهسردم هتفچ هدهنردا هدنسولج دی yb ناطلس بولب ری و یسهسزدم
 یوکر هدنن رق رهش و ,dab دعفا زو یساوتف هسورپ هدع نه ةسردم هدب

 gh هه سردم هدهسورپ یدتنا تافو :Le FS زوب زوفط Osh رب و هلرایت
ASردشعا ففو  (yy)خالص النم  Cellناطلس هدارهش نکبا سردم  

 كلەدازەجاوخ الثم هرعد دب اقع ح رش Foy نوالوا بن هجاوخ ہدزاب

 saad نوژاب هبشاحفنطا ررب ھن زب رهنوعگنا بودوقوا نحرش ALI "هاده

 Gal لماک tle سفن كرابعو لماع Me یدلوا سردم هثتس هبناظاش هتسورپ

ac Me (ye)رداعلا  odes at’ greكرش هلا یبلح یلایخ نوقوا  

 لوبقمو بحاصعو هجاوخ ههاشداب gal فزصن بصانم jan هدعب بولوا
 تافو بولوا هتسخ هدنامز زآ بودیک هنس هلص بونلوا لزرع هل رکم رب ز و بولوا
 نب یلعالنم (۲:) یذبا راو یعز میظع هپ ودنک نکل بولوا لضاف de یدتبا

 بودیا مولع لیمگ و لیصت بوراو همس هدنکلزات یرانف ان الوم نیا فسوب
 day“ ده هدعد رسانه دسردم اوز نرو همور هدنلناوا یسولخ دیک ناطاس

 Lis هلته كلوب wih ر و Cl) Ke یضاق oda 29 dug y edad هر دام

Lf whحوا  aleeنوا * رلی دل وا زاڙعاو مار ڪا عاونا لصاو و ژاورب  

 یکلرکسع یضاف لا مور هدنسسولج دیزبب ناطلس بوئاوا لزغ هرکصندلیپ
 قیقدنوقیعع لاک یداوا نک اس هد هسور بونلوا لرعهرکصندل نکس ,gh و

 بویشود باک ندنلا بویموب وا هدکشود دک ب وشلاچءدتاخ هلغشو سرد هللا |
 هملاطم هباک pit gb هدسنا هدقدناوا توناط هراود هدک دلک یس وش وا
 ندفوصت بورمک هننولخ DHL» fons ردشمزاب ح رش ه هیفاک * یدردنا

 نسح النم (yo) یدتنا تافو هدجوا زوب زوفط یدسثلوا لصاو هيطع قوذ

 بودبا عی زو هتدابعو لع !ibs بولوا لماک لضاف یرانف هاش ae نبا یلچ
 ۲ ندب رغملماک لضافربهدرصع نکا سردمهد هبلح هد هنردایدنا طانخح هلك اشم

Gull caeودنا ج بوبوقوا بوراو هفعوقوا  ASهدعب هسردم هدعزا هدک  

Seبویک دنباد هلم وابعبولوا نک اس هدنس هر هسردم * یدلر و یسهسردم  

 قاروتوا هجا ناسکس هدننامز د زباب ناطل س بولیق هلتعاج ةدعءابن قو شب

 هیسشاح ربظن یب ررپ at ولنو هقفاؤم حرشو هلوطم یدلوا نک اس هدهسورب هلبا
 Gees رهام تاغ هدهیعرش مولع ماسح النمن gee النم ۲ 0 ردشعژاب

 ( لهاو (
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i es SE 

 لواسلهاو  jams cilهدعب سردم هس هلا طاس هسور هدعب هسرادم  Ang yهد

 هدیب رغ اصوصخ هدیک ر بوزاب هیشاح yy dans رشلا prog هح ولت یذلوا تقم
 (۷۷) ردسشغا باک فیطارب gl عجج ییئاکع ینبدزاب نیغلو! لماک *یشنم
 "ye ۵ کک رک نوع ىد رو هلکعد نوا PNY ؟ ندلا ی = الم

 (Ge A ردشمزابهلاسر ضع و هیش احد رج هیش احیدلوا ?paras هدمبهسرادم |
 نودا طع رشک مولع ندکب سه التمدعد ?Dall ass مساوالنم هدازیصاَه

wsبو قالخالا دیجو دناعو لاصولوغشمو  gl a2نکیا سردم هدر  

 نسهسردم نه هنهدعب نساض3 هسورپ هدعب نب ر كن راهسردم نه دج ناطلس

 ناسعطرو نکسبورب و نساضهسورب هلربج هدکد asa زاب ناطلس oy و

Slog 0d} galاسنغم هک ندا یک الثم (۲۵) یدتا  os)ردروپشم هلکعد  

 كهاشداب هلق رطرب نکیا یدرک اش لوبقم تباغ ورمسخ Wee نون وقوا ندالع

 هتسرد لوا بورپ و اکو ب ادتنا هدقدتلوااس یسهسردم LOL دو نیغلوا یمولعم

pad Dhهاو هداز بیطخو 9  pol. Wiadهدمور ورسخالثعهدفدلوا م ات توپ |  

 * یدتا حدمودول ,AM .ردلوا كن . رانف هاشدج ,Sy مدروک سرد کا

ode!هدعد یس هردم نڪګ  les Sondهدعد  Cy odes tl Kus cols 

 نییعت هفیظو هجا زویکبا بوئلوا Ube هدعب بولب و و ترازو erat یسهسرد»
 هدناضر هام هدلاحوا بولب رب و كارکسع cobb هدننامز دب زاب ناطلس * یدنلوا

 تازع لهاو لضاف * Gl روهسشمو بقلم هاکعد algal نيفه>اکنیندلو ما
 oe | تولوا یرلباک قوح !ole is لوغشم هداعو لع بولوا ی وقو

 ناک و هاشداپ هرکصاد هسردم ضهب یدشعا هیشص هل ادن اوفو BA ایام
 نکردیک هب وبا نیغلوا لام هتیحالصو ترطف تعالس بور و نسردم
 بولا ندنلا كنوب هاشداب بورایح تب رش Fog هد ندنکوا یوا كلوب

 نکر دیک هرفس هاشداب نوکر یدر ا رلناس> | اعادو یدردنکت وزب و pre بوكا
 ناعا adage هدشآ (هلوسرو هاب اونمآ اونمآ نذلا اهبان) CAF حب هدلوپ

 وشا هدک دید هلا ناس We کو یجد هاشدار تولد ردن نیکح onal وا صا

 (هلوسرو هللاناونمآ ) رد مدمد هدک ددرد 4 الط 9207 وتاوج رالبط نانلاح

 نیک 2 هدتاع هاشداب نیکعد ردکعد * ناعالا ىلع اومود * دارم د ند

 ےس سس س اک سس ا اسس ا ساس سم بس وب و حس سو سس سیو

( oy ) 

EEE 

  aذو لضف دیتا  aksهل وب  Aا | لها) ن  (alلداغ ةداید زوقا هج وهذم |

i. 1. و 
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ROMS) Saale یسهسهنردم ve? analy! زوغالوف نناوآ 
 كراه-سردم نالوا  avyهدعب يدرتود هن بورک ..  iیی و یسهسردم

 النم (س,)  5 meهدعب ندالع ها هداز  par Winسردم بوب وقوا ندکب |

 زاب ناطلسنکبا  okب اوا یرکمو زز دمو یب و لوم هدتاغ هدودلوا هحاوح

  ots peeرخآ الثم روب نح بوبد یدزلوا هه مهدینع مساوا نراقم

 یدعا رود ندکلیحاصم ینو هاشداب هدقداوا یع | هدنرع  Mes (vv)هجولار

GI osسردم  neهبهنر دا  colهدعب لزع نیفهالوا یس نسح بواوا  

 | هدناقعح ,pd gal الزرع هلدعاعت هفءطو درک ا زویکبا هدعد هحاوخ> هد زباب ناطاس

re iردشمزا  Cre)ن دلا ءاهب النم  Seisیوفو اکذلا د دش لماک  om۱  

pas dole le bs!sیجاح یرد * یدا فو  alyا الخ كااطلس ,  

aهایدناو داشرا له ا هللا ف طا  G4نکیایدیعم كتهداز هحاوخ الهروب نم  

 ase هدلوناتسا هدعب 4اح مردلب هسردم هدهسور هدعد سردم ob رک یاب

 نسهسردم gy ولرغندکل | Kus یصاقاشداب نلغوا| استغمهدعب ol gl سردم

 یاب بوغارب ییدسردم هدمب یدرب و SE مردلپ هسردم هنب اکوب Gay و اکا
askناطاسبود !تلّرعهدب  ybشلافویدرب واکوب هدقدردنابهسر ذههده رداد  

 ندهداز هجاوخو یللتسک النم نیدلاحارمسالنم (we) شد ناس {ab وب نکس هنس

 عج اختم why و یس سر د٥ of OM سر دم هد هسردم teas بویقوا

 ید ods رع منو اشنا نف یدتا rus رع راعشاو دناص رنک او یمواع
 الف (wo) یدّسا obs ae ج ا فاش یو هاشداب نیفلوا رهام

 هرکصدبصاثم san یدلوارومش»هال طف بوب وقوانداعنیدلایحیغواولبوک
colsیدلوا لوزعم هدعب رکسع  Flبولا اشاب نانس ینبرب كنس هرشمه  BP 

 edad cols هدالب jar otal سردم هنسهسردم اشاب دو asl 55! وادآ

 بوآآ ىلج نایلس یلغوا اشاپ لاک یخد ay * یدتیا تافو هدکل هزانو لوزعم

 ردوا هدازاشیاب لاک نالوا نیقفاخ رومشمو Caled “ree هکیدلوا یبغواولدآ هاش دجا
Me (HA)هک نادلو  one cet)29 نکیا یسضاق یلوبیاک بویقوا ندا % 

 دمخ رکسع یضاق gh روتکنیکع | ته رت ههاشداب بوروک Sule diy اشاب
 اک ذو بدا كلوب هاشداب هدکد رک هضرع نامز هح بوسالیق il نیخلوا
 | لّرعهدعد بور, و نسا ص3 هس ور هدعب نس هسر دم god هد هورې نیک! نتریصب و

 Dee هدعد بودیا ر fos sb “dant فتو .SE at po ناطلس ںودبا

 ( تافو )

 ی ی و ی ی ی ی و ی ی ی ی ی سی ی سد سس سس بس و و بر سس ته سیا ی و ی سس ی ست سس سس سس سس سس
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de>لطاب  Geقرف  (wy) Goalندالع یتیسطا نیدلایو نا اشاب دجا  
 تولوا S gels وه دعا سرد ه هدأ ره هدقدلوا لصاو هعطع لصف تو وقوا

 نون اهدعب نود ا رب زو هدعب بحاصم اغادو هجاوخ ۵ ودنک یتوب هاشدابهدمب
 یا لانوط * ینق هاشذهش fap هسلیقاطخ لوق )18( ) نامزدعپ بودبا لرع

dlشعا دو  wisم 11  * Se <bهدکد ردنوک یسهدیصق مر ک نالوا  ue" 

 بولوافراعءو ,Jes * یدشا تافو eee هسور قا بور و فان

 دناصق بواوارهام هد هب رع دناصق * ردراو یراعشا ناوندرمظنیب یر

 كموح رم كب سضخ Wrobel وبشار دمور sho ءارعش میجناطلس دوخهد هبکرت
 ماه سا sls فا راب )44( ردندریظ) یکیدید Siw هداّرنس هدیصد یی رع

 * یناع لبقنم * یتاوذو ور كاعادف تازام * Gls تاهیه * یاظعلا
ab ELL! Saadعم دلاب * نع  Lesیتاودویدادم دجولالع تدهشا *  * 

 Lad $s * ale یراشااو * لالز كيفینو یاشحا قرع مک * Slee لس |

 ےھارہا نبا اشاب لیلخ نیا اشاپ [nell Cea ( SUE ال Sle ءام هدروم

 هر دنا نیطالس جد یدرد یدادحاو یرد * لیلحهرقول هر دج ن ىلع نا

 لتفو سح و لّرع 2 ناطاسیردب * ردشمک هدوراو و یراقدلوا ےظعا ر زو

 alle نیغلوا راوخ هدنما قلخ نودا لرع ندنساضف هئردا یو هدک دا

 هشهوهنع* روا ته a lay * اعا قوق call اش # رورسسا اعم رورمشلا هيف

 ہ دعا i هده سور ons لورعمو ena و دعا یسلوتم اک eal هد هس ور |

on ane,ناطاس هدارهش اماراو هلوناسااکا مش هدعب نواوآ دن  ybنددن  

 dw blo go نوار و Aue put | Vos ناطاس (oy بوراو نیکعدهلوا لفاغ

 ast هرکصندنامز زا بودا راهدعو بود err راک oF کر دن yb ناطاس

 !wo بصا یو و لزرع نوا یا cols لبا مور adr الذم هړک دک

demزو  yیب ردو بودنا مظعا  > optتافاکم هنافاعو تاقآ یکیدکج  

 نوکر ههدننعط نکیارب زو بولوا GIS لوبقم یواس هدننرازوواضق * یدلوا
 ?ute | كم هک نام د Sl تافو یدرواب ر و ماعط هربهق رفن زوتلا |

 , aندهداز هجاوخ هدس ا ندا یراصحرابنیدلا صم |

| 
| 
| 
| 

| 
| 
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Grete ناک وپ هاشداپ هدک د خسلا ونلوا GIS یساضق لوبناتسا اکو ب als 

  teeی ربع ردن  colمسردیا  ai alمرواوا شلوآ یصاع هل را

 عرضت ندئس  Keyalبولواراجان نیکمردنوک نوبامه طخ وید نسهدا لوق
 یدزاراموق میظع ندنوب یتسدفن اط هلط بودا قلیضاق العا تاغ كد هلبنوا *

coleءارجا * یداوا  cadeقدصامو مراص فیس  GAY)عالذمول ههاف ) 

 Ors Ble ےظعا رب زو هدقدقیج بوراو dois de Fase OS * یدبا

 قولح مدیشمراو هلتئیهو هتمدخ قلاخ هدقدروص نی.سرب زو بوراو هللاحوا

Me Cex)رهام هد هب رعو هیعرش مولع تویووا ندالضو یساما هل اد.  

alesتاماک بحاصو فراعو دهازو  calهسردم دب زاب ناطلس هد هاما  

 (pd (iv) وا ean at قوح ندن ا۶ کوب * Gar تاقو نکیاسردمهدنس |

 nals! Saga هسرد بول ءا لم Khe .رعو دي a> ۳ یسوط یاببیاح

۱ 

۱ 
i 

۱ 
۰ 1 

 ی

Ms (f. ) ر نوا 59 زوعط هنس 3 یدشل وا نود مرز ر سم هذک دا Sls, 

 (  Gagندهداز هحاوخ هدعب ندالع یسامرک ! W929رع مولع  aهد هیعرشو

 | هلوبناتسا هدعوه ه-سور هدعد سردم هند هدعب هسرادم ضد هدقدلوا رهام

 ° سر ده 5 بت هس رده نکگ و دعا Aw“ كش ردم اش داب دارم فی ۱

 دیژیبناطلس * رلیدبا ?Spell یهدننامز هتکودنا Sols هدمواع ae بولوا

 ههاش دار بودا طظ ر زو نیکعدمدلوب تصحر ate هکع lobe nal نوح

 CEN )ردنوفدم هدنب رق So * زدشمزاب باتکرب هدیناعم لعو Ge ولدا یجو |
 بولوا دیعم هبیسوطیلع الئم هد عب بویقوا ندهداز هجاوخ Me هداز فرشا |!

asia) plas |یدلوا هره-تهو هرشلنم  * er leندعولع  deus yكنو  

 هکر دن و رم ندیدنک یدناناوا"هردانو نامز هبوعا بویلوا aideg لکشم هدنتق |
Iمردن  & ate! slنطافلا درع مدعم ند موقوا هرس انعم یر, ندلعره  

 ريد زدمولعم ةدحاو ةعفداكب مواع هلج نیکعا لع ab ما ید مدیا ظفح |

owes # oa! /وصت  a9هتحامس هد تورا هن وقف وص نیکعا لیم  wy! de 

 نامز تویلروق ندنرللا بوریدزک de هلرهقو ne Se بولوا عیاتاک وب ژردنلق |

 Gal هیلوشغا تغارف ندلغ-ش هلع * یدتا تاقو بوزک كلام ہلرانارشک |

 دارااعق دابعلا ماقانم نانعسف × oes یدرردتونوا هقلخ یتدافلس یالضف |

2 EESTI YO 



۱ ۲ ۳ = 

 یامرفندلا والم ( ٤ ) ردروهشم یر ره بوزا یرش لماوعیرش |
 هدتظعو بولوا عفت BS opal bes 2K بولوا رهام wile هددعفأمولع

 كنيلغوا هزار ناوید بحاص نالوایمادفن یصلخت * یدردیا ale th 4 ودنک
 ینادمچ ناطلسس هدقدلوا لوبقمو روهشم «دلوبناتسا یتایلازغو دیاصق یرت

 هدظعو یهاک زب زعریپ بودیا تافو هدلوب نکردیک هلوبناتسا ذوا بودرغاج
 )0£( یدرزوشلغا یخدقلخ ویلا KE بوب وفوا ینراعشا ضعب هلتسانم

 ندیسوط Jerk ردلکد ندنلس یرانفالنم نالوالام روهشم یرانق یپعالتم |

 هدعد col هر هسورب هدسع) بواوا سردم هنگ هدجت o Jaw دم ضرب بو وقوا

 * یدشاتافو هدشنامزد زاب ناطلس بواوا لوزعم هدعب یرکسع cold یلوطانا |

 هجانفمح سش بواوا mL le asl ی رعودب رع مولعو dle یلوصاو 4 |

 سزدم هسرادم صعاب بویقواندالصف نانسرق الم ( ے٦ ) ردشهزاب هیشاحب ۱
 boy aan ریشلاردصو هجا og 4 هیفاش بولوارهام هده رعمولع * یدلوا

atheردشمزاب حرشررپ هب ینیغج صحم  Cov)النم  oeا رکزنی نیدلا  
 ad SUF بوراو ءرصم هدعب ندنسالع قبالو ودنک * یتامرف شجوطیآنیا
 صوت Aelia ذمدقم هیشاح ههوضیچربش حایصم هدک دلک (dag بوپ وقوا

 Lam یدرربد زوفند هک نیدلا سا" النم ( ۸ ) یدزاب ح رش لوبتمرب ولدآ

ys oho au yledeهدوصمو هجا منه * یدلوایسردمناخمردلب هد هسورپ هد  

 (ردلوبغمو روهشمیرب ره هکر دشهزاب هیشاحرب ate lal ح رشو ج رشررپ
dee pinنیسهلوا وازکب یمرقو زوم هدتباغ هک نیدلا  gtr GI 2 FSF 
ileیمولع  Lol. ablallتولد سرد ندربتعم باتک نوا نوکره بواوا  

A=یعاسو  Glهد هسور #  opultsهدننامزدن زاب ناطلس هن هدلوبناتسا هدعب  
 بطق مکح (.Co یدلوا سردم هب هدا رح هسردم ood yal هدعب هسا ەھ

 لاصو لضاف بولک همور ندترف نکیا یربزو كنب رب ندنکو ام راد نیدلا
 هجا كب یمرکبهدنآو ad} ods هدنوک اک وب هاشداب نیغاوا رهام هدتاغ هدبط عو

One aaندم یناورش ےکح ( 6۱ ) یدررب وید رل ڈش اعاد بودنآ  

 «OA Mya كهاشداب بولوا glo هدنلنضو قذاح بابطو نونفوذ لضافبواک |

 هد ae ریو هیلعع مواعو بط لک بولک ندمعع هلو ء طمع هحاوخ ( ۲ ) یدلوا :

 رهام نورب نددح ot—-b le نکبا )5294( gant مکح (Cow یدا رهام

Cnaly! |اک هناعآ بودا رادزنهدهدناو د قوب هاشداب  Sy oSكن وب هد افش یدتار  
if 

DAES OL SEAT TE oe ogy e a RRA RE 5 au kaa BT 

{ ۹ 
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Boمک 14  

Seok |ردبشلزاب بئارغقلعتم هننراهم  C40)بواک ندم یرالمکح  
 لیص هدب رعراندبرع میکح !C00) Say بیبط ههاشاپ نیفلوارهام هدبط
 بودا راتناعر elo اکو بكب رب هدب وکسوا:هدک دلک همو ر بو ډبا بطلع لیتو

Bubیتراهم ل  olمب زک یدتا راتاعر بودروتک هاشداپ نیؤلوا  plangهننک  
Gu!و دسهازو دام ةداز یجنوتلا ( + )  Sly byنیفلوا قذاح بلطو  

 كولم «دمعع جارسالنم (.Coy یدشلوا eles هشاعزو تافتلا كهاشاپ
 الثم یدضاق هدک داک هب هسورپ gels هدیروهظ ترف Kl یلوتفم كنا مماو

 عماج هدل اوبناتسا بودا تد رت wall, inal yl ان هلکنوب هدم یرایف یلع

pliesیو یول هانشدان نیغلوا  dhl sel llهدنعالب لغ * یدتا بیطخ  
 Fly لوا هموررادد * یدبا لباق كيد یدواد (HL ,دکلنسفن توخو لعاک
 راک نالوا هدننامز ناخ دم ناطاس غوح رم_(لصف) : jal یرمظن كلوب

 بواوا زج ن دع el Gall سیم BES .(۱) هکیدارلنوب یا شه ریهاش»

atردپ بوغوط هدماش زدندنلسنن :یدزوزهس نیدلآ باه بش  dhبولک همور  
 باوا غ راف هدعب سردم MELEE kde دنا مولع poy لیکنو لیصعت
 ردقو تباهن هنس هبلع تامارک بولوادارع لصاوود Jo هئاطلس مارد اح

 رهام نوربب نددح wble نیکی ولس وید غاود aes نالفن اکو تاتاب
 بواک هنه# لوبئاتسا * یدنانکاس هدنس هبصق كنب وک یدزا ALT ولوا

JOLTهلاسررب و هلا سر ولدآرو هدفوصت یدنک تب حهلادعب بورتسوک  Fo 
 !mag لیصفت یلاوحا هدقنافتش بولوا ندنیفرام !Ug رابک هکر د شمزاب

 ندنب دلا سم GI EH بوغوطهدراصح ءرق !o> SSE Jos یرصع(۲ )
 | میش یلغوا Glee (۳ ) یدزاب UF ولدآ تذحو بودا قوصت لیصح

 هدکولس راوطا بودبا فوصت لیکن ندندلا سشقآ یعفاش یساویس ھارا
 ( ء Grrl تافو هدد ناسکسزوب رکسیدبا بلاغ یار غتساید نابباتک ولد ارا راک

 هرکصندنتافو كلا ب واوا ندنسافلخ Gall سم” قآ pha el هک یاش جش

 نیدلاےص »ےہ هدازراطع ( و ( یدلوا asin هنسک قوج نیغلوا لوغشههداشرا

 یدردناقلخ داشرا هرکصادننافو كا تولوا ندنسافلخ ندلا سمس قآ دوب

B= (4)سم“ قان ههادعس  Gallمولع بولوا یلضوا وب كاحش  Bell 
 هلردنهدقلخداشرا تودیاولس هفوصتهدق دلوا رمتشمورهام بویقوا ندالءرابک

 SM yeas ندا! So وب نیدلا سن قآ ن ها ?Jade ( ۷ ) یدلو ا ماقما

 ( ,دکدتا )

۱ 
۱ 

| 



Boeچ و  
 س ا اا

 : هللا لو بودآ 99-2! mee: Se ee نالوا نا cu اهل كثب Je هدک دتنا

 یلوتم هد هسور بو وقوا ندالءرابک ن all yas قان هللا pee (A) !ئداوا

 قان هللا دج میش sul (a) ندنیفراع otal دعاقت» هللا نر یللاهدهب

reیدج هک نر  leراد  salیدالوارفضا كن ردب  galدهازو لضاف  
 | بولوارهام نوریب نددح هدم ی رت یدنا تازع لهاولماکو فراعهدفوصتو
 هلع لوسسر داومو نونو یلیلو اضازو فسو نالوا dle لوففو روهشم

 هلکعد فو ; ےس هک افون ma )\.( ردشعا alas 1 ردو مالساا

 هذاسشزا بودا قد رط JS ندیسندق فیطالا دع ج بواوا dle رومشم

 لعاکو رهتتشمو رهام نوربب نددح هدهنطاب و هرهاظ مولع عج !cals نوذأم
Slingیسهیلع  Janeراک * ردشٌلوا لاججا هدشاقش واوا لمح هناك  

 ax نداد رد * Al ندنیفراص هنداصو تولخ ناق وا gS او ندنیاراع ءایلوا

 نوناص !ch aly ییغوا نامرق بودا سا یو GIES سودر هدک دنک

 (۱۱)ر دتافو عزا )ر هجر (JI رد 93? هدلضا cals هلو اتسا هدقدلا

ceeردندنومطسف ردهللادبع ی | هعیلح  gateیهرهاط مولع  oda)مولع  

 | تاهد هنتامار کو wale یدلو ريکا ترش نوا ین هنطا

(ize ony)هنسق ساافو یدبا هثسک  Sm(۱۲) ترد شع زوب  * Ob ee 
 دهز Jal ءدت اغر دندتسافلخ یامرف نیدلاجات a ناشوا رک ذ اساس 2958

 | هلا فراع لام یوجوق نیدسلا bee میش GA! aol Sole (vw) زع ع روو

 | یراکدتا هدنرلکدلک هنترابز كلوب ارزو Gal هدابز نددح یعروو دهز بواوا
 | یدرردبک بوپوا ناابودیا هبوت خد رانآبوبقاق SF بوروا هنب رزوب یلاظء
 ا ols یوالصبا ندلا صم an (۱ع) ردنوذدم هدن رد یدحجس هدلوبناتسا

 نيدلا ىح A (yo) Gal JS gare داشرا هد هلاصد | بواوا تار ه لهاو .aol و

 یقوصن 5 J هدعو دب ر هن فیل on حش نکیا لوغشم ه هرهاطمولع یوحو

 ane بولوا لوغشم هداشراو نطوتم هداوبناتسا نواوا زاح داشرا نیکعا

 45° oll رکو تارع باص ن نطاب و رهاط لها ردنوقدم هد رک یسهیکنو

ae (۱32 Griنایلس  aat>هدقدلوا لماک هدهرهاظ مواع  aهس دلا حال  

tsداشراو دارم لیصحتو  SLEلها بولوا نک اس هدلوبناتسا ادقدلوا  
 هدنرلک دد زسا داشرا نوح بوڈااح Hole نیسغلوا درع نددالواو

 رذل دوامة صف هدیلوطانا یهلاهلادبع میش (۱۷) !oa راد ما نخ اون بلاطی>

 _۵ت
SS. - ۳ 



Boو46 +  

 wt! ET 1 LT نودیک دم هدب gal , هدر wg لغش افش ,ale 7 هلو ناسا ۳۳

 فوض ,SIS لیصحت ندنراد pam یدنشفن هللا دص هخاوخ بوراو هدنف رک“ |

 هدتناغ یدتسا نطوت .odd 23 رادرو aah هدئلبا مور oS لک 499( تودنا ۱

 * لصوم دش رح Sle یدصتم لضاو syle (ع) تلصخ ثالءو عضاوتم |
 نرضعح نالوا یدح كنسهدح مال كريعخ وب ® ردزوک ذم داعش gle تولوا

 نوا هدمع یتولخ نیدلا ءالع جش (VA) امهرس سدق ریش ك راخ رعما
 هبذح ردن دنسهافلخ یتاورش یبح دیس نالوا ییاب>او «Gt یرادعم رفن ك |
 هاکلبوس هنغالوق راضءد هلکع | las, a poms بولوا یحاص رو« سفثو ریظع ۱

 اکو ماوعو صاوخ هدکداک هلوبناتسسا * یدرولوا لضاح هبذج ید هرانآ ۱
 فب رمشت یرهش رخآ بودنا فوخ ندنلاقخا یتنطلس كنوب هاشداب نیکغعا لابقا
 Ju mt BH (ya) Gael تافو هدهدنرال تؤدى ناکام | كعا

 J 7 نوروط Je یکیا نوا بوراو Alyn? gt دیس نکروقوا دیاقهحرش
 لول توش و هعور Fle رابک بوزک بولک همور هلئزاحا هدکد تا لوصت
 كلام هب واف فشک یدرراو هناطابس مارب wi. cls بوروط نامزرب 00411

 (Cys ردنوفدم هدهیساما oul نموب وا بوناطو بوتا Mol بولوا زرع

BHلیص# ندناو درم هروک ذم نیدلا ءالع حشو تغارف نکیا سردم دوعسم  
 تایذج بحاص * یدلوا لوغ_ثههداشراو نک اس هد هنردا هدب ب gl داره

 الم رک دج حش Gal salty Fale (yr) بولوا هللاب ف راع تامارکو
 هفوصت نکروفوا ییاعم ید راد هغیلخ یلج بولواندنلسد ییارمسقا نیدلا لاج

 دارم لصاو بوکچ رلتطانر مطع بولوا نراقم ’ate a بولوا كلاس
 alt قرد نوا اعد هنعفد نوعاط ندلوبناتساد زبابناطاس یزب رع * یدلوا

 نوعاط هدهءفدوا هللا ةمكح بودا تاقو هدلو pe yas هدک دردنوک ase هلبا

abilكد هلسی جاقر بولسسک  Soدقاق ش * یدلوا رولوا هر زوا تاق  
 هل كنو هدنفارطا لوبناتسا الاح نانسس A (vy) ردروک ذه یتاما رک هعن

 ی هنسک وج بواوا لماک دشرمو دهازو dle Gal go اس .دهب رق نالواروهشم
 مءرکلا ههجو هاقلب مهفرشو عار اد ی ,هداحرد هللا ی bel یدتالیمکت

 | (نارفغلا و دج را ام هيلع slat ناطلس ن ناخد رب ابناطاس لاوح ارد نهان باب )

(ati)تسا دیزیاب ناطاس قلخ هاب * تساددب تلودوا یورزک یهش  RR) 
 ( شندالو (



a ew Be 
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OEY۸٥٩ دوخا ۰۱  a3شسولج  aeعبد ۱ دا,  

 هنس itll ندم ۸۸٩ هنس لوالا عر ۱۸ تسلا مول ف دوخان لوالا

wyهنس دوخا ٩۷ هنس شرع تده  Vyتغارف زادعب هنردا هار رد شنافو  
 we یدیا هیساما Fis El هدارهش ٩۱۸ هثس لوالا عب ری تئطلسزا

Llaneهرکس دقدلوا ءاشداب ب ولوا دقتعمو بح هخناشمو دیامو  gl simدوعسا  
 ید مه كز زع مان ییلکسالا نیدلایبحم حیث یراکدید یوا € یرد كندنفا

 موح رح دالوا رد لصف) رد مرک هبولح نوک ىد هو ی كلا تولوا

 AS ناطلس یدج gl gl یر ک | كن Joly هلج alae ناطاس (۱) (هاشداب

 Slog هدنناضهر : oe ناسکس iy دا یکبناخوراص هدننامز ناخ

Oya!(۲) ردنوفدم هد هپورب  Glideزکس هاشنهش  Rell pyبوغوط هدشب  

 هددسور بودیا تافو هد هنوف هدد نوا زوب Jeb نکیا یکب نامرق تبالو
 مدیا ناغف تاک راکب )3( ردو یدن هک ردشغ د دن رھ ییطا هنئقو ردنوفدم

 هدنامرف deol, sll دم )5( نق رمهاشنهش هود تخت ناطاس * ند نمهاش
 دجاناطلس (۳) ردشملوا لتق هدکد یک oH ناخ لس ناطاس هکیدبایکب هدکی

 شبع نکل بواوا یلها لاکرپ مرکو لاص> نسح بوغوط .دشغ زوبزکس
 flee هیساما هدک د نر Gor تولوا ريدتلا pels لوف ته هش ولو

 تبفاع Thy بولوا یرلغوا وادآ نافع نایلس ندلا ءالع دارم * یدشمر و
 مس ناطلس یردارب ینیدلوا دیهش wer & زو زوعط (Soe ناطلسو یرالاح

 تافو هدرکس زوب زوفط SSIS ناخوراص هاشلع ناطل- (ع) رووا رک ذ هدشاب

 لتقف نکیا یکی یرقناک بواوا یلغوا وادآ هاش glee ردنوفدء هسور یدتا

sialylهدنرداهدیکبا شع زوب نکس د وق روو ناطاس( 0( رواک هدناب ر ےس ناطلس  

 مولع a لاصخ نسساحم eles Jay هدلاک قاصوا یانصا ب وفوط

 ra دعا بهاذم هده وق بولوا یفوفن هدنایعرش اصوصخ | oe ! هد هلوادتم

 !+b رهام xk ید هدیفیسو» ag * ردشعا vail فیذمل ب Sy قلعتم

 ںودیک هرنهم نیکعسوک ai yA هدعب بواوا یکب هکنتبالو هدعب یکب ناخو راص

 تبقاع بونابخ ررقم FLAY بولک نوجا یماضر یردپ هن بودیا مج ندنآ
 رولک .دیعاشا ینیدلوا دیهش هدنامز cag ماس ناطلس هدزوفط نوازوب زوعط
 اکو ب تئطلس هللا ریک ارداق بر تہکح ناخ ماس ناطاس (q) ردنوفدم هدهسورپ

 ۱ زو زکس oe Gilet (vy) روئلوا ناب دف باپ یلاوحا نیغلوا سسم |

See 



a: Ee B- 

 wise .یداکرد نیفلوا لا jal "یی رم * ردنوف دم هد dana g y ب ودنا تافو

 | (OES نالوا مور ۶ رو بش <lal “o تواوا JL الام dP رامم

(i)یسوم ناخروا  oll pelناخ ےل ناطلس یرلیع هکردشلات یرهدارهش  
 by 2 dS‘ ناطا س (A) روناوا ؟ ذ هدیعاشایرلودناوا لند هک ریسک تخ

gluكب هدشالو هفک ید-ْشعوط هدزوفط  Mlتافو هدنوا زوی زوفط  

ol(۱) (ءاشداب موح < ءارزو ردلصف) ردشلروتک هبهسورب یتیم  BIA 
 ناطلحس بواوار زو هدخامز كنا بواوا ندنرللوف صاخ لدا رم .lel اشا

utدو هدنامز  av, Lobهدنسولج د زاب ناطنس بولوا یظعارپزو  

 eS دلردنوک هکنج هل رکسع ج ناطاس بواوایر زو ځد هدسولج نکیا یسالال

 Ce ( رد-تلوار زو یا قلا لج * یدتا تافو بونفوط قوا هدهسورپ
 ر ذو هدشامز AS ناطا_ س or لماک رب دهو Jel هدتاغ Liab دچجبا زك

 یغاهس هسینواوا !eat مور بولوا لزرع Sale بود زارغ رفاو بولوا

 ?wile بور اونیفهل وا بص رادرس دن رخ و حق كن ad ون " oy رج بولت ر

oa}9 نامز Sنیکعاروهظ ىت جعاه“ بوشاوب هر )7 ناطاس ههاشداب  

 هدس gh ایرر> اشا مماق )+( یدشلوا لتف هدد O E تولوا رب زو

 رحو مرکب >اص داهن ye وردو لصفو لع لها * یدتا Slag ons ںوروط

 مور هنر اشاب er هدیدب ناسکس زوب نکس اشاب دواد (ه) GAl دادو لدعو

 نوا era. J ها رو arts LoL رک هدلس وا an . یسکب ر کی یا

 هد هقوتعد de یا ه دعا Sain Sul 5 :ارول saab تولوا AE كد هل س

 تراعو ,uke هسر دمو vl هدلویناتسا Las ben * ید ١ تافو بولوا دعاعتم

  walارمه نیغلوا رادلام هدشاغ " osندندوعن نامه  obنو مد هرکسع ۲

 | رطب وی  Siwو ف  we 3بولبر  is, elsلاوما رب سو

 a Pg زوب زودط بواو ea هاخوراص دەر 4( ینومطالوا بوغوط ها ۱7

 )>8( ردوب یدس er et» dlp 5 یدا eels ۲ كوب هدقاعس ى

 یک ناهج هاش ?f= و a نیز * نق ناخ ose eri: BY 9 ناخوراص |

 قاروتوا Fla كيال ندنفعض كلرپ هدزکس ناسکس زوب نکس بودا lil زا

aly Pee 5 ۶هدنراز و لد هل ج وا هد دب ناسکس زول نکسبواوا 7 زوهرکصا  
ED 00 aa As 
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 هدعب رب زو هث رب هدعب كب هراقا هس هاک رز و AY هد يس ولح deol توللوا (

ANIدەل  aEنوراو  ASوط تواوا مظعا رب زو كد هل چ وا « هدک  ails 

 ۱ ران دنوک ب هاب ورق ن sel ساطر , هدقدراو افرق نونشت و ندا | ۱

oleدواد كرم نا 3 ر )۷ یدتا  ew.یسکب رلکب 15 مور هنر  

 ترد نوا بولو ne ناطلسو لوزعم هرکص be Fly 59 هر تار

Seat aleتاقو هدهیسامآ ۾  ek Telهدسد رداالنم & راتردشکات کت دو  || 

 ترضح یرانف یاشاب دجا (a) رذروک 4 دم ود یدشلوا لتق هلیهاشداب بصع

Meیجناشذهدزکسناسکسز و نکسنیغلوا ق راعمتحاصو لصافردن دنس یراثق  

 لوزعم هرکص لب یکیایدلوارب زو هدشلرع EL میس هدناسفط زوب نکس بولوا
 اشاپ لیلخ نبا اشاپ هاربا Gael (a) تافو aT بولوا نک اس هدهسورپو
 Falak هاشدار , ردشمک هدوراقو یرلدل و ۳ زو هناعع JT یداد>او یردب

 هدرب ان a ینعاف هلوتناتسا هدناسفط زو زکس الال oy هدجا ناطاس
 بودا تافو هدنرفس %2 ها هدشب زوب زوفط * یدتا یظعا رب زو (orm و زو

Job dieلءاک ردم و لفاعو  glویناتسا  cele olردشعاب هسردمو  Cyn) 
 | نوا بولوا ربزو ندنکلیکب رلکب یلبا مور هدنرد ناسط زوب زکس اشاپ ردنکسا
 | تافوهدعب بودبارلازغ Jo نکس okey و یکلکب هئسوب بوئلوا لزع هرکعصلب
 || هدسولج Gul تارمخ بحاصو Sale Jie هلدع اشاب je مداخ (۱۱) یدتا

 : یسکد راکب legs ay اشاب ردنکسا !one یکب هردنعم هدعب ge رلکب نامر

oresرب یرانف یاشاب دجا  dnدن رزوا برع هاتسو رب زو  Kt۱ هدعد رادرس  

 نوا زوب زوفط بواب رب و FLA هروم هللا قارادرس ?oats هماقرب هدنلبا مور
aK!هدلوبناتسا * یدلوادیهش هدنکنح یلوق هاش هدیلوطانابولوا یظعار زو  

 | اشاب دجا Jeol كسره (۱۲) satel ید عماج یکیاو تراعو هسردمو عماج
 بول دج ناطاس ردیلغوا كنک اح كسره تبالو هدش رق هثسوب هدلبا مور

 نکیا هدارهسش دی yh ناطلنس تیقلوا ناطلبس برقم نامزدعب geil نالسم
 هل رکسع paar هدعب یسکب راکب یلوطانا هدسولج نوتلوا E57 کو یھ ۲1
 لوطانا هنن هدعب نادوبق هدک دلروتک بوئلوا صب نامزد عب بواوارسا هدکشج

 هرکصتدنآ چ وا Bel ر زو هرکصندلب ید ر زو AS ز وب زوفط یسیکب راکب

 هدعب وام el رب زو رارکت هدقذلوا دیهش اشاب ىلع بولوا نادوقو لوزعء

 بولواریزو هنب هدنسولج ےلس ناطاس بواوا لوزعم نیفداب نیارممكو راب رکی
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 لزپناتسا * یدنناتاقو ن دمج نامز قوجبوتلوالرع هدک دلنود ندنرفس ب |
 ,(۱۳) زدشعاب ale رفاسءو تراجعو عماج هدنربعم برد یراکدید لید هدنن رق

Lob gasناطاس  Aeهدنامز  Peهدرادحرس « یاد واج یدبا یساعا  

 یکلیکب راکب BN مور نیفلوا هروکثم یتامدخ بودبا ف رمصت رلکلکب ضب
shesیدلوارب زولس ترد هد هاتسا  (ye)یاشاب دواد  SUندنرالوق د ناطاس  

 ترد بواوا ALA هدزونط ناسهطزو رک نیفلوا تفرعم لها بولوا |
 هکصندلس جوا بواواریزو Kamin شب بولوا یکب dy هکن هرکصتدلس |
 یمالقوب اوا اطلس مجنکبا یشاب sid اشاب gle هم (V0) یدتاتافو |

 .هدکدرونکربخ بوراو بولب ردنوک Abb عر هدنرهشامور هدناتسکنرف نوجا

 ولرهز توشان هج ناطاس هدارد وک هدننروص ررب و كالد دوخاب

 مور تولوا هاشداب Tes as لاحلک لا ls نیک. 5 نوح بودبا شارت gt هلا هسا

 هدنسواج ناخ م ا ناال نوا و رب زو هدد زول Sab هدعد لکا a یا

 هسردهو tile ae * یدنلوا لتف هددسور ولد ردهم هلا دجا ناطاس

 رخاوا بواوا ندنرالوف oF ناطلس اشاب یے (ya) ردشعا تراعو هیکتو 2 |

iهدعب لرعسواطا رعد تولو | یسکب راکب لا مور هدنرب نطاس  Atکر  wh S| 

sll |یاس هنس وب هرکصادلس  rgb Fiهدیدنزوب  Kbكهاشداب و یس  

 عماج ob وکتسا done * یدلو ارزو ه دعا oii رلکب یا مور هدو یداماد |

 (تاعقاو راس ناہطع هو تاحوتفو ناو رغرد ل | ھو تو 1 رد کات ناخو نراعو |

 هدئساه رادکسا بودا مرع هرتس یزاغ Ole 2H ناطاس موح رم (سواج)

 قموق ةماج ابطازد هتسخ هاشداب نیکتاتافو نکا شوق هد رق یسهندلام |
 قالواه هدار هه بس وب hye ak ps هنا 4 Fol was ملر |

 قارس كناشاب دج یجناشن ر زو بومک هرهش بوب وط راب AE پولی ردنوک |
 هل ته صن اشار ht یو رهش old نب Jol soy بودنا لتق بوصا ۱
 a دوقروف 10 هدارهش نالوا هدنارمس oath Gar بول وا عقد هنت ۱

 rt یر ه یر ah بواب روڪ ast Billy ةلاک و ندنفرط دب زاب ناطلس ۱

iییغوار ولدا هات خو ا د كج ناطابس هحرک | یدلصار وزنی ریو "  

۱ PAN NL ow yb ناک ر أو , E - ot sa! ape eae 

 | ناسکس زوب نکس پ ولک ند هیسأما ءاشداپ  allعیبر  BS: IWموب یجنرب
 | !status یالآ las بوسک هرهش ندرادکسا هلا تکو شو تاز هددحالا

 | بواوا ماما افو حبس (pam yl تیعج هش زام یسهزانج + هد ناطاس |

 ( قوات )
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 « رلیدتا نفد هدنسهلبف یعماجودنک بوروئوک «دنززوما ارزو هلهاشداپ یتوبات

 راش شو ;AB هللوناق Kee dar بولب ردیکراتملخ هنکراو الو ارزو .دعب
 كن ردارپ لوپ تودیشیا ج ناطلس هدنامرف یسولجریخ (ج هبراحم ) یدازب و
 هدکد تا مرع ack هر هسورب بودا عج رک فا هل دصذ ج ورخ هئتسوا

Neكيب یکیا  dl g AEسابا  LLبقعرد یدلردنوک هب هظفاحم  Fob 
 هللارادرمش مان حوصت دک مج ناطاس بونلناق هنعج Soe بوت هرادکسا

Sueوص قلخ نهش تواشاوص هډ هور توردنوک  dmاشاب نيکنعا تنواعم  

 هبطخ بوک نفت بولک ج ناطلس یتوک جوا بولواربسا ناب BE IT او
 شوید نوسلوا مز, یلوطانا كس یا مور cael عج رکسع ید بودوقوا
 هدنسا Sf Pad ere م رب 9 هاشدان بوردن وکراهداندالعو ارقا ن قحا

 HF هدشلبا مور بوراو !ab رکسع Fo هاشداب بوراو نوا El كنج
 gl قوفص EF بولک اشاب دجا دکر ادمان ردمو at نالوا هدرافک

 كنغامربارهشکب ءدتسموب GI کیا كنب رخ الا عیر قلا ناسکسزوب نکس
 baer رکسع dt ردت بولوا ملا برو ےظع برح لدهرمصع تفو هدنراثک

 هخاعاط نامرق ةقرفتم رک اسع بولوا all ههاشداب نواکرلمدآ ,ad هقرف

 بولام یلاوما لج * هب هنوق قاجیدجاقنیفلوا sas ج یدنص نیغمالشاب

 لتف یرکسع نالبتوط بودیک هلی لاو مع دهب بید تآ ید ینغابا هدلوب
 Meaty سابو Fae مع ج نیکشیا موعه هلرکسع هاشداب هج درا بوئلوا
 6 توزاو هماش هدعب هلح هلیعباوت رد زویحوا بولا ناایعو هع رک و هدلاو

 ناطاس بوئلوا مظهقو لابغتسا هدقدراو spar هدنامش رغ بوتلوا رلتءامر

 نامرق بوراو ههوو هاشداب هدبناجوب Gel تباعر عاوناو تفایض یاساق
 ناطاس یلغوا لوس نالوا یکب اسنغم بولوا هلی abl ودنک هدرفس نتعوکح

 كب مساق یلغوا نامرق (ناینامرق كنج) یدلک هلوبناتسسا بورپ و هھللا دبع
 توقع یلغوا كن آ هدعب بوجاق هنسس> نوزوا هدننامز at ناطاس موح رع

 بولک هدنننف مج * یدرد هزوک تصرف KE هنامرق پولوا هد داب از ریم

 بودیاكنرد ee بولک هنا كلوب یساناقت كنب راکب نامرقو دوغروطو ق راو
 نامرق abl راکب نالوا eos ladle بولک هبه لوق هدعب هب هدنرال dal تراف

 هدینوق اشاپ نیفلوا قوچ یرکسع مساق بوشاوص اشاب fo pale یسیکب راکب |
 هلرکسعرفاو هدکدنشیا هاشداپ بودا هرمهاحیرلنوب مساق بوجاق ها هدارهش

 ےک رو را روح ی جو لو و و سم سس و =
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 یلعواشاپ tel بوخاق هئابا شاط هدک دتشیا مساقبوردنوکیباشاپ دجحا دک
Loyنوجما یعجج هربخذ نیفاوا طعق بودیک هجدرآ  foهلزکسسزآ اشاپ  

 كد هءاشخا ند hus هله pw aS . دنشدااشاب دا بودا موعش مساق هدق دا رآ

 رکسع هدب زک بوب وق رامدآ بوریدقاب راشت | Ale هدنغانوق مساق بولوا كنج
 هرک سف یتره+>ذ !ga wig Fo هنس هعلق سال ااشاب دجحا بو هسوس رط هل

 كب مساق بور و روتسد هرکسع بو راو هب.دنرال هل اشاب یلع gall میسقت
 ع وجر) یدنسبا تزاجا ندهاشداپ هنمالسشق دن Ty وجا عفد نسهنتف

 Ohl هو كب مساف بواک بو دیک هج هلراتاعمر ندرصم مج ناطاس (مج ||

 بول وق هدرصم Shes لها ot Karl ارغاو اوغا بوردنوکر بخ اک وب هبامع

 هاشداببولوا al بواک هنسک قوجندنابناهعپولک ale هلتزاجا ندهسک ارج

 oh ele هدک دک هب ب ردا هلا جر عجناطاس بوک هی هسسورپ هدک دتشا

 AVN al ضهب و اشاپ دجا بودا راذکو تشک هدنامرق تبالو بویلوشراف
axe’بودیشیا ج هدک دلک هیلفره هلناوارف رکسع هاشداب هرکصادنروهظ علاقو  

 یتنطاس یلوطانا ج بوشلیچلبا هرک جاقرب dbl هاشداپبوجاق هئلیا شاط هل مساق
 ج هدک دردنوک هلبارکسع oe ییاشاب دجا هاشدابنیکماع | تعارف ندنساج ر

eleهشنایصع كب مساق ( زوما ) یدلواهدنکر ادت كمك هنساش لبا موز  

 El كنامرف بوئلوا وفع هدکدردنوک همانعرضنو هب وت ههاشداب تولوا مدان

 هک رببوراو هبهنردا نوجا كلا لاوحا من هاشداپ و * یدلرب و یتفوکح لا
 یصالخاو قدص بودبا رافصو شع كد هليل قصت بودا عجج yo ناکرا

 یساناناق كنا هدعب نودا لتق ییاشاب val دکر زو بور دیکر لتعلخ هراذلوا

 بوریدلاق Gib de aX هدانثاوب * یدتا لزع ییاشاپ !Gla مظعارب زو نالوا
 یدلواریزو هن هرکصندتدمزآب ولو الزعاشاب داود KEL لنق نسشاب وص هنردا

 بورذنوک pal هلا ءاده هرفاک نالوا یهاشداب سود راشاس ( جب تشذکس)

 هرخ الایداجیدب ناسکسزوب نکس KEL تناغتسا هکمک هنلبا مور ندان رد
 OW lanl ngs ندنکب سودر بواک هلحاس هلهدآ رفنز وتوا sate وا كنس

 تبقاع بو دبا rly قوع هکفک نکل ,tek ارهاظلارق هدقدراو بوث هبچراپ
 بود زلوا لصاح «Sal ه:*راو هسورکنا Gal هالو asia ندارو

ad)بوبوف هبهچراپهلرا شاعر انروص بوبتسا قلاص هبدیعبعطاوم هایمان  
 XSI قزح wats زا حك بولا هرهس ددعیللا a هدر ورک بی ردنوک

 ( رشکیا (
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 ییهدازهش weds رامدآ هننکبسودر oS AK ندفرطره د هرو: نم تدع
 | | رلب ,gh وز ويد مرروطهبا مرات> او دنک هد تن ندنسد هدار مش هج راک دتا

 ۱ ولم عیج یاوشب و دقتعم بولواهدنرهشامور یراکدیدانا لزق تبغاع بوردنوک |
 هدکدتسیا رارک ییهدارهشبوردنوک pol هنهاشداب هحارفاباب م دنالوا یراصف

Xoز وب  lthیط بوردنوک هلبا رفاک زویکیا اا  ped 
 ندرطخرپ pang دالب هح ندرحهاک ندرهاک بودا ثالاهم مادشفاو كلاسم
 ESL * ردررخنو نیم هدهلاسر Janey yo همانج یلیصافت ۷ راذک
 | لایقتسا لالضرپ رافک عیج Ge نداباپ هدن-هرغ یرخالاعم ر ترد ناسفط
 زلیدبتا Syl ها 7 كناباپو لاخدا هنرهس امور هلا لالخاو ees بودا

lash gly!كل رافک كولد می بودا  Schlهر ەدازهشاباب ا  

ds ageفیلکت  wgسهم نهئاصوا ندنناح لکد تطاس یجدوا  

OSهدلاعوببوردنوک رامدآ هتوعدینهدارهشیلارق سورکناهدان"ا لوا بویتسیا  
ally bialیسارا امور  GUISهاشدابیردارپ نکو دناهدنآ كنهدارهشبواوا لوب  

 بوردنوک abl ردشلوا ربزو نامز دعب هک QE ینطصم یاب gd بودیشپا
 تودنا دسهءت دوا بود abl ظفح مک یهدازمش نوحا هاتف نیکسا

 duns yb 99 بولآ ندنلا Lub“ کی .دازهش بودا تاوو باب ه Saat ail چ وا

 زوقط بوش راب ALL pole دعب نولک هلرکسع رفاو یهاشدا هګارف
 یراراص> هن oly نکر دیک بول [ییهدازرهش هداسهرغ یسیوالا یداج زو

 ندنبلق هتغیدلا ندا ودنک ییهدارهش یکب هجتارذ نولماباب بولآ اه رکو اعوط
 بوردنوک abl هلیحرب هلا یپ هجارف یالدرب abl arog! oes نیکمنجتا |

 یوباق روب نم دوخاببوچاف بولوب Ab KEI شارت یبهدازهش هلتطیشو رکم
 بوسشانب هبهدازهش بودا هلیحوید مدلک بوجاق ندهاشداب El یطصم یثاب
 !wy سار هلا هزسوا وارهز یدروتک Baad نع ندلویناتسا نیغلوا رب رب

 هاو بوشبش OF یزوی كءدارهش لاس لکل dees ههاشداب بوچاق
 هدرصم هدنرلکدلک 6 42 هیلپانا ,EAS هیلوپ بوبا راک راج الع پولوق
 wp So بول هک یلعع نکل ب ولک بوم نخ یخ هج او یسهدلاو نالوا

 CBA) cae اص كننوک, یجنزوقط BE كنیلوالایداچج بویم4 9391

bth 

 | هکر دشعد ینیطا ع رانو هاوو | ردش ښا + يدنا تاغار sheets تافو لر هيد ۱
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xf tvs Beچ  

Ble (O ( )ج یدلبا ندتجر ماچ * شو رس  ere 
 یسهدلاو Capes هدعب # یدناوا ن هد هد هس ورب بول روک ن دناتسسکنرف ۶ت

 اتاق بوکو د ناق * نامایب الف خرچوبمآ (هررحم ) یدلروتک یخد یسهع رکو
 *فو ندناهج هسک مه یدمروک * افج كب ردا هناسسنانیجآ * نامزره رجا

lbو  Cpuهلروج * ناب رهمانو  Adahلاک لها * ناجو مسج راع  
 © نوبز یا ردا هدنلا نمد * ولغ اک | ردنا نا هک ۶۱ * ودع رولوا هئالوا

 هليا تتح * لاح اح Ue ردا نبلق * نوخ یرغاب pal a lads روح

osكاله ربا  ( jorعدافو  ) luمور ندر هتف 4! روهط هدیلوطانا  
 هاشداننوجما راهظا یعالسا تکوشو توق نیک تکرح راسک اخ رافک هدئلبا

ab |نی رک اسع هلجج هدنلوالامب ر نکس ناسکس زوی نکس بوراو هبهنردا راعش  

 gh JAB هدننسوا ییوص هوارو« یرکسع هدب رک بوراو هببلق بودا عج |ا
 هب دیفوصبوزک هبصق جاقرب یسو دنکب وردنوک هنسانب راهعاق grad دجناطاس
 هلوبتاتساهدعب هب هنردا بور و زوتسد هرکسع نیکلک یربخیماعا 2 )هعاق هدک دک ۱

| 

galt | iعزوعطنآ کش٭  Legal roe,دوغروطنامرف۰ا مما بود ا تافو كب ےساق  

Jos! |دنا بصا هلن رب ممساق نیو ایرقكنياغوا نامرق یسهدلاو كکیدوجم  Berg 

 ۱ PE :یک اح نامرق تیالوهدنسهدعلایذ هروب نم |

 یدنلوا نفد بواب روتک هیهسورقیم هدعب * یدلو | نیکو <o هدتاغ هاشذاب

 رارما نوعا یعاغجا رکسع ?a2 نامرک قاو یلک هاشداب ( تاحوقو تارخ ) |

 ندنالب رونک ندارفبوراو هب هنرداهدنرخ الاعب KE رولز کس توردنوک | ۱
oe 8 Greهلرا هغردق هبانون رهد ندزک  as!هرخذرفاوو كنج تالاو كنفنوبوط  

 [ati مدقهیارب و هنساس افلارادو تراعو هسردمو عماح هد هنردا هدب بوردنوک

 تاماعثاو تاقدص بودلسشاب sich SOE یزوسراح هعنو ناتسسزازب نان
 ك ع هدعب بودل اراعلخ سایلاو ,tole atl te العو |

 بولک dbl هربخذرفاوو رکسعردق كب یرکبیکب قالفانالوارازکجارخ ندعدق
 زوطنوفاو راد هنخربولکو د هلب ؤط و هرصاحت یلک هعلق هدنر نوا كن هرخ الا یداجج
 قآ بولیروک یرادت یطبض نیکتیا راصح میلست هلبا اضر رافک هرکصادنوک

 | gl هرکس de il ole tt یک اح عرق تالو * یدنلوا هجوت هامرک

 . * یدئاوا راتبامز یلک بولک نوجما سونام ab رفس تنواعمو سولج تینهن
 بابسادص؛ و یتاوقاو هربخذ abe زوتوا كنهعاف بوراو هنامرک ق ا نوک ىج درد |[

 ( یالاو (



TT 

 *رلیدردل وط هد هتفهرپ هلیه اشد 1 صا نکیاقیعتداغ ید gas بولوا یالاو

 gle ناوارف تونغ لاوما ضعب بولکیدرلاع هراصح ینوک یھ انوا كبجر
 رلیدلک هئردا بوئود هدعب یدنلوا سقت هناخرانانو هرکسعیسا دعام بونوقیلاهثسانب
 BEL ردنکساو ندنرازو GEL میس هدکدلک هرهش هاش داب ( هبلغو تکوش )
 ندنراهاشداپ سورکناو عمو دنه هدائاوب yal لرعندنکلیکب JS یا مور
 هنکبنادغب راغک هدنامرک قآ هدعب بولک رایلبا هلبا اادهنوجما سولج تبنت
 duane نوردنوک ربخ وید ردنکء قلروغوا ییهءلق كسرولک daall ىلع

oy gleبودبا لتق یراتفانم هلجج  wTهلب رلمدآ یکب نادسغپ نکیا هدراظتنا  
 لنق ییک نیا هدنابدرن یک بورک هراصح ییآ بوروق tej بولک ةيفخ
 هلب رکسعو دنک ییاشاب je مداخیسکب رلکب یلبامورهدک دتشیاهاشداببو eel نیک

 || مویط بودیانیفآ jibes هنادغب نیغچاق هشالو هلیلغوا نادغب نکل پولوا عبا |
 | كناشاپ یلغوا نادغب هدرب ناسقط * یدلک هلوبناتسا اشاپ هلبا ?os سچ رایدلوا
 aS Jt یلغوا جوعلام بو دیشیا هاشداب SPP eclus wel تصرف نگیدنک

 ندحاص هدنراکدردنوک بویتسساا و ندنرالا سورگناو هل بو دیتا

 ندیک امدقم بولنربق !coast بوجاق هما رارفاک بولشاوص Se كد هماشخا
  sslیتسیکب راکب یلوطانا هاشداپ هدناسقط ژوب نکس ( حوتف ) رایداک مویط ||

 ?Galore ندنلارافک یی هعاق ly یدو كلوكو سوسرطو هئدآ بوردنوک

 | هحوکامو دنک كهلودلاءالع ىلغوار دعلاوذ یهاشداب ناتسالا تالو ندعدق ناخ

 هکمرب ول آ ندکب قاد gilts ELT ن رلتالو یعدق (inal ناشساب را كن |

 اشاب بوقعد نیکمر دلو کک ربخ ههاشداب YE یدوب UGS Sy یرکسع
 ?as یوئوا JS هدکنحیکب بلح ندهمک ارجالواهدقدراو :نولن ردنوک هتواعم

celalبوشود هن رادرآ موررکسعبونیص یرکسع ماشو باح بولوا ربسا  
 | بوحاق هلودلا ءالع ني_ةلوا ركسع كس شد هدوصوب هدندنن رد كل هيطالام
 رایدچاق sine یرایقاب بوشود هنسک قوچ ندرلبور نیفلوا لفاغ ندنآ اشاب
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eA par: راک ماشو یب ژواربما یرکسعرس نوا قلا ox fh 
gable كهاشداپ و Sh یسوع نالوا هدنس هطواح هرو عالق بوردنوک 

 « slaكس  sj Sueتن و ده ش رلکب نوشاوص راحات ندلوا عج ماع

 یلغوا كسره ۍنسکب راک: یوطانا بودیشیا هاشداپ( راسکنا) رابدحاف نوئص
Lah per نوردنوک atten dial هدرب ناسفط زوب نکس هلل رکسع ییاشاب sal 

 لقوا  ueییاشابزوک هرفو ییاشاپ ? gt! amcجا یسکءاوب هدنراقدراو
 ندکنح ا هر اشار  ne Jlتوشاوض محم ریناسک یراتمراب اشاپ دجا

 تقع  Gurراس بولنوط  aba orbراص>  dialنراهعلق سوسرطو

 ارج راحان  Vaudیناشداب دواد یظعا رب زو هاشداب ( رئس) رلبدلتروق تور و ||

 ناسقط هلبا رکاسع | Sبولک هلرکسع هلودلاءالع نوردنوک هناتسسب رع |

 دوخ للغوا دوغروط یک اح نامرق رداطخ قلراو رسکر اد میظعهب رع تبالو

 هرصاح %609 بواب راو نیکءدرد یلوا عفد نس هنتف كنآ بوراو هش رزوا كب
GAS قاسراو ںوحاق هبلح ayy لیدبت بول | نتاقلءثم دوج هدنراک دتا 

 راسکنا) یدلک هلوبناسا بوئود بور دیک رلتعلخ هدنرافدلوا عیط«بواک هیاشاب (
 زوفط  asl joىلع ر زو هللا هبناعع رک اسع هاشداپ  slobارح  aTهکنج هلا

 كسره نوجا ملص ید یاشاق ناطاس بوردنوک ( deley giesبوردنوک
 نوردنوک هتنواعم ندارد هللا هغردق ددع 59 توربو قلنادومق اکا هاشداب

  beازروانا اشاب  Aهناواءندرع سانا  Janisهدب توقس یمانابولآ ن
 وط نس هعاق سس  ahبوک ود  Yorumنالوا هدنګا  Dts palهلئاما

 و  alهلا رلتاعر هاشداب هدقدراو بولی ردنوک هلوباتسا هلیسدمدآ 19 یا

 یدردنوک هرمصم *  globنوردنوک هلرکسع ےظع یکبزوا نب هکنج هلناناعع
 جد یلغوا دوغروط و ییغو ناضمهر  atinهدن راکدلک هنغاط صارغب بواواعبات

  KLللا همکح  heروف  aNنیغلوا  ASنوشود هتم“ < ران التروقبو" !هزاب

 | <  ra olیار ونک .٩ هدنسا جک هندا بوع  Fulهلهوحو جات هلیص هن رک سک

as’ بوجاق ot )y یرب بولک لسکو للخو لاز ید ah! بوشاوص Se ۱ 

  ۱تواک بو" کرو ا ارح و رکصددلر وعظروما ( garامت بودی هرسصاحم

 نر  Nbش  Abate Kegsنیغعاب ترار نکیا لوغشم ی

 تربع نوک جاقرب بوشاش یر اس  walراحات  olsیی دعلق هلنااماو ناعاو

 : J pool aچ هزنادیق انا  a 4sلزرع هاتشدان هدک دنا ضرع لاوحا بواک

 ) بودیا )

a eee _ = : —— - 5 : ~ eee EE alسس سس ات ۳  
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 مگ ۷۷ ات

 | زوکمرق کر راکب ae بز هروگ ؟ ون سا بارد دس دیف as ata ule بیا

 | ,aw هدنس یلوالایداج ترد ناسهط ز زو کس (تامالع) یدتا hs ییاشاب

 sss قارحا ارارگت هدبجر هام sth y ییسیخ بواوا عقاو قارحا هدهئردا

 راهفعاص وانيه هدهنردا ینوک هعج هدشبار كزوع هام هدبجرهش cally قوچ |
 یک اح ناتسسبلا (GLAS) یدتنا ثادحا yo elie هدرب یدب بولوا ادب |

 ST بونا هاشدای نیک GL ههسکارخو ضارعا Gali هلودلاءالع
 ت وحاق ك قاد و سو:# هدنس anld ماش ندنو رط ASA رجاشاس ت واوا ردارب |

 ناتسسلا الاس (acl و یغاصس مزبو ode رو وبنات سا هدک دلک ههاشدای |

 ك قاد و نوئلوا نییعل هتواعم یرلکد هب راسفو هی ساما بول ربو یتموکح ا

 رکسسع قج هلوا نیعم نیفلوارورفم هس راکودیا لثام هب ودنک یراکب ناکرت
Gleeنوراو هلیضءب نیدلوا عج مات  Meخرخاش ىلغوا لوس كنهلودلا  

 ليه {oan? any وک وت وط یدا یک Sur رف ندو زط هاش داب هک یکی

yy aKءالغ  gallندنلاو مغ بودیشبا هل  galeبودنا عج رکسع هليو اعم  

 تصرفو ’Kine نوتوط هلودلا ءالع ha راسو هدکنج بودبا ”aga هقادوب

 نالوا هسک < Sue ریس نكمز لوک هل هلربخ, هنهاشداب por ويد ردکنیس

 تراغ یهدنرالو هلقرهو هدکبنو هب راسق بولک هدشب ناسط jy نکس كب زوا
 قلد شال بول روپ d رکسع نلوطانا یلغوا كسره هلیهاشداب صا هدنرلک دشا

 (ope) یدسا تراغ ننام رق تیالو تودنک ay راتکلع ك زوا هک دلدشرا
 تولوا ادب هایس ply هک ان هدزوع هام هدنناعغ شب ناسهطز و نکس هداوبناتسا

Jagd SEقرب و قعاوص عباس بورارق تیاغاوسه بوقا یللیس بوغاب  
ase? |قرخو قرح یی هیناو مضاوم  ollتمایق لوا  Gatedهلج  aاشر  

 ےک ت تد BRE ol یسلرب sya la “ay زات قعاوص تولوا ناسارهو

 تر 2۱ هلجو quad نیکخا هراسلک eke نالوا تورأب نرخ نيغ وا

 یداراو یرادعم دیصفرب یس هلج رک ace Tale ترد هدنفا رطا بوجوا هاوه

 رز code abl لزز تک < تدحو تدش یی Fl jou نشود .نداساک

 هدنناب هطا لر هدوشرأق بوج وا هداوه ی دن مگ كناسلک بواوار ly S اتو رب ذو ۱

ab 50توشود هرادکسا یک هیذطاغ یروشا اندا یک رلشاط ناجا  

 اد pas تفو ندارمسک ?sgh“ نوکو | * ید شرا راررض یلک ody یوح |

ifرجد داوران  ale50( 9( قرف نده زدنوک بولوا قرغ هناخد ° * law? 
— ee a ee ل ا ee تصس 
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 بوذا عج Swe هدکد نوا هاشداب بود نوسا بصف مک اح یب a مردبا
 مع هصق قالو دوانرا لهیلوا دیلارفص یراب هسرولوا نا: هتسکش ناب ’gel ناب

Em Be 

 ثیالو هدانثاوب ) رفسزاغارف )د درو راتش و stall لاعقاا دما رداقلا كاا

 فب رش فحم af Jad dd ناعع ناطالس یهاشداب go نعاا هدب رغم

aayو ثیدح بتک  Liam fansو د رسوا 00 تشراب رضم هلیعلباو  

 e | هدشاط كشد نوڪ ا رفس هناتسد رع هاشدار بوردنوک همان احرو نهصن

elke pare:قفم بوروک باالم یماعتناو هب یخ یکم ءک كمور  

 i نیغلوا یوعن لهاو لصالا یماش یب رعلا ندلا نب زان الوم نالوا نامز
 هدلوپاتتساو هدهنرداو هدهندا ةعلف (yu یبس at ys ردلکد لاللح لانق

 نیکی هک !sare? ao! sa ويد AUIS قلاخ !alge تامالع نالوا
 هلوپئاتسا هدعب نوراو هنفارطاو هب هلردا Syl por نود ا تعارف ندرفس هاشداب

 ناطلتس هدادرمش gat كرادت نوکود ,els هاش داب ( رورسسرپ روس) یدلک

Saatكم هم رک ودنکو بونلوا ناتخ تنس یلغوا كسر ندارزوو یلغوا  

Seyواروغوا ینغوا كنسح نوزوا یهاشداب ناکرتو مگ  Jeo) Satدجا  
 !aK Co کب wget ردنکسا دوانرا تی رب و هنلغوا اشاب دواد نار و هراز

 یرادج راهدا زهسش كوب نالوا هدراقاهس یودنا رانوکود رلنوک هڪنو می ورت

 دچا ناطلس هد رانوا یدرلشلوا تنس abl جج ناطلس هدشنامز ae ناطاس

 لس ناطاس ,دناخوراصدوقروق ناطلس داشتم هاشنهشناطلس هد هیساما
 قلا ناسةط زو زکس برع الم nae (لص (sas رل بدنا ,دقاهس هدنوزبارط

 نودنا ظح دوا بوردنوک «مانتعصترپ نوعا de alls ناطاداس هدنلوا
 J اتسع هداوار وج ae یک ماا راذتعاو اباده ?abl A ءاجر ههاشداب
 هسک ارج لوالاک نیغلوا ن دنفاقو انیهزنکنیم رح E چ وا نرک لا هام

 ودنکه لنا همان ملصو انادهبودیا رلتنامر هرل لیا هاش داپ نیکغنا اجر نستا طبض
 بولوا Laney و رورسم مالسا كلام لها بوردنوک de وشوق یعلبا ید
 دشافصو (aa فاطلز هکارادخ رکش (مظن) رلیدلوا ا وک ینوضعوب

 رخ pall هک تحبادنا هلغاغ * رد هنهکن رد لاسقا ol * Ja تعوص

 saps بولوا (Grol هدنصوصخ قالارق كنب رافک سورکنا تالو (حوتف)
 مست gael هسرولک هدنوب هاشداپ GL دارغلب doa كن رب ندنراکب

ites eset 
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dowرد تولد  Orbس بوردنوک هغردق زوبحوا 
 یکیهدلون هدب ب ناسط زوب نک

 ( ندلارف )



 نل  dntلی  ale athe lool , OSEریه وترافاردفم بودیک |

 هدابز ندک ادعام ندرانانلوا لتق * رلیدلوا pw ندربساو مانغ بودی عفو

 بويعا مالعا ندنزرام نکیا هلس یلغوا كن رارادرس دوانرا styl رمز ردرفاک
 سج ندنعا وا تروص بوخ "یراوجو ,ole لاوما * رلیدنلوا لف یسهلج

 جارخ هنسساباعر بوئلوا طبض یا ؤنواو عب زوت هرکسع یمادعامو زارفا یعرش
 ندنجما دع هدلوب راطرب هنسکرب هدنتروص ردتلف هدلوب (هصف) یدناوا عضو

 قش نس هلک هلناغدزوب اشاپ ردنکسا walt قجهروا یهاشداب بودنا فیس لش
 هد هنورح كلام بوسک را هفیظوكراقشا هاشداب # رلیداهراب ?db رکسع نودا

 هدعب # رایدتا كاب Sle نالوا عد PV نوریدروس GAS هدننروص رد

 بوئفاط نب Jed Le gio هشدلروق نوبامه ناوبد هدررفس هکیدلوانامرف
peleهاشداپ (رفظو ترصن) راهدزوک اعاد یرلثلوا هدالکش ییادف بولوا شاب  

 هیمالسا كالام یلارق سورگنا هدعب بودا رارق لب قلا هدکدلک ندن رفس دواترا
 كب یمرکب هکب ىلع یلغوا SF هردنعس هدکد تیبا Kart age) هثتراغ
 هددش ردرب نک ر ولکبواوا موبط بوراو نیکعا رہا تراجن نتسالو سورکنا هلرکسع
 تولتروق كردا لنج یرلارداهم بولوا دیهش رکسع wt crak T رافک یرادرآ

 راسخ KEI دادا ندرافک كولم نوجا تراغ ییهتس وب بولوا oy Ae لارق

 بولک راوسو هدای ast ندناورخو كترف De Fl نداباب عر كي قلا ندنکب
 هلجج بوردنوک هلرکسع شوپ هرز كيب یکیا نوا GE لیجترد یسهدازردارب لارق
 ناب یکیا هدناورخ تبالو یهدنسارا سورکنا abt هنس وب * یدلوا عجج ناب شب
 الاح یدزولوا عبات هلارق هاک ههاشداب هاک Kal ییراقرک el كنن رب یدنا راو

coleوب نیغلوا  adeكن آ هلیهاشداب نذا اشاب نوع يکي  HV,رکسع هتراغ  
 E هلارق بولوا عیطم ههاشداب ةکیدیا ااربک یمسا كنب رب یدشتا عج
 نسهدناتنواعم ید وا بؤ دناتباکشهلارق یلراقرک نیفذاهعاق کیا ندنلا لراقرک
 !ws «رسهاش sors gl LY ILLS لب رکسعلیحنرد بویلرععا هلی ارد وید

golبوردنوک یجدان رف هراشاب  a Se lobفان اس  wy!رافکه دعب  all 

 ath و تراغ یسورکنا تالو و بودنا هما بوراو هنراص» ath نشود

oss |اشا دوا د  gan4 دسع X.مام یزد یهدیحاونوایخدرانا بوردنوک  | 

usهلا اید بودا حد هدا كثح هل ر  teتوریدشآ نيقا هرافک  

 el هنوک هنوآ wel تر اغ نور هنتکلم راسح هوز * (Ao موبط راب زاغ
 س سا سس سو
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 یطالونانهدمب * * یدل تمام ندنا رازابسم لد هنامزوا هکر اید ندیظع ره

 ناب لیجترد هند # رد دلوا مویط !wy نارح ی رانب و تراه نوک شب نوا

 جارا نی رابد و راد ST ew, NU راز بوقاهشنآ ke بوراو ههاکتعوکح

oeلها دسفا یراکددید لیحرد هدانا وب *  LE ST Awیی رهعلف  

paleلومشم هب  Goiقیالو  Wyant al, Suge Soleرزوا كناشاب  ay 

 ?WAS اشا wana موب ae an كنس ها یذ کس ٍناسفط jy نکس بولک
 كنج منع بوزیک هئادیم .Alo هلا a نالوا روهس»ء ,Fide ندغارک

 هدنتسواراذک بوروطشوف .Sy ج والابم ی ی هداوه هننسوا راز ی قلوا

 ردرځ Carle Mills هدقدرق نب رادان بوشاوص هلبا Glas 220 یدب نالوا
yoنيا یناعضا كرلناتس» راک اعقاو بودا طفح  Canerهلبا ییابطل كفح  

 ندراشابنایسک إب داروت S هراشاب هل و دیق Lge oti یییجترد رانا سه بونص

 رافک منانغ لاوما بوزيد هب asl نراقالوق نزرانزو پولبا هراثم ددع: کیا نوا
 بوللوا وراد 3 ليرد * یدلردنوکههاشدار abs رلربسا

Anyهاش داب نوحما یسازج ازغون یدلوا لاله هدنآ هلا  paloدون  pale» 

 یدرپ و نکلیکب راک لاو ربوزدنزک تا صاخرب ولنخر نی !ue عصر و
evelیدتا ز زو هدهناتسا  (ab yo pa)هللارذ هدیکنا زوب زوفط  anal! 

 (Fog بوردنوک ربخ هنلارف نادغب بوذا عج رکسع رفاو هتراغ یعالسا كلام
 هثتسا ol am pu بوقروق نددهع ضفن نک بودا دع وا رهاط هتنواعم

ab Kaoنیکمردنوکر بخ ویدنوبروط هدوصوب هدر نالفبولک یکب قاش رب  
 بوجاقارهاظ یلارق نادغب هدقدراوهدوهم» لعل مدا ےس زوتلا یرب ندا ما

 بوردُوکر بخ هار هلوبد ردنوک رکسع حسم كب dN شب رویلک یظع رکسع
 هل بوب وق هب وصوپ هدنسابلیرکسعیلیا موز رفاک كيب ترد یخد یسودنک نکل
 ندرب Fil یرکسع نادغب هدننروص رلنالسهو ike هدک دلک هلګوا یرکسع

Sbندوصوب هللا لعو  wateیرکسع هل بوشاوص کم  asoیرادقمكیب  

 FE بوچاقهنالو بودیشبا یلارق هل * رلیدلوا ربساو لوتقم یسقاب بوجاق
cdlباساوهمخذیخد یسولط هب  SEFیر هه بوشود هنب رادراراناس*نونلا  
polیکیهرتساسهدک دشربارفطربخ ههاشداب ( ترصن عاونا )یدنلوالتف یرا هاو  

cobیلغوا  Sbنیکیاطاسم هن لرفاک هل هلب نک | كنب رکسع ییا مور یکب . 
ate Jarl هجن بوروا نتبالو هل هلبا نادغب لارقو هلرکسع كيب قرف 

AS a RR COR HT TR EY e CT 

 ( بوقاب (
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 ته تست

“sib ۱بوزؤب هو مان 292 رفالوا #  te aeبورق نور را گر  

 Wt * ںولا ررهش ’at نالوا هدنرانک لوک رب ?ls ر LY * بولا یدعلق

 نب رالایعو لام بوشاب بوردنوکر کسع af Jal seb رافک بوراو هرهش یکیا
 هکر ادذراوهرهش فیطا ر قوخیمهاب lal, # asl لق de ai pied بو

 نک راگمرارافم ab he و لامرایدیااشغا GE بواوا alee هدنآ chill a هل |
litheمویط بواک تسار  deals!یتاها بوذا یرهش نیفلوا رس یطبض *  

pal,تیفلواقمرا هدشنانروا بوراو یخدهرهش فیطارب ول هاب اساخ * ولدا  || 

 | اسداح # رلبدتنا رنسا chal بوق یراصح و ژوب هلتجز sills هصن
ass!یرهش یمهقرف رب بودیک 416 ر ص  Sd iat igh alm۱ یک  

Cerinراحل  a tptمویط  Lokاعراس *  sl yan!۱ هدا ار رب  

 ۱ Fant *زایدک مویط ںودا nel ن هک لق ن 4s و هناخ زود ندرافک

 das ١ ,| عع ر بوعب توان یراق, یارقو تانص هدکد نود an راثطو مالسا ۱

 نوک یکیا El دس هلجاغاو شاط رافک یش رد رپ بوک بوریدبا ی وک
 نکل بولوا دیهش نالس» نوچ بوشاوص هلرافک هدر, راط رب بوچآ بوشلاح
 ٩ توشاوص هلراقک هدر KG هعقا رفن زویسب هدعب cal ps هلج رافک هعثالوا

 ۱ هلرف اک زویشب كس هدنسورپ 0 ءوا مظع ۳ مالسا رگسع «دعب تواوا روصم

 ولوطهلناوارف لام و نابوخبودیا تراغ یرهشرب بو بولوب رفظبوشاوص
 ندنرازوءاشداب ( اهتراغ ) Lab ar رانطو هدنرلقدلواموط gL ییاسلک رپ

 هندازندنهباوت كيدنوهدقدراو CFE ې اح هب هنسو glob ردنکسا نالوا غراف

Guysهدعب * یدردنوک ههاشداب نع انغ بویلامشل  dy GLI,بولا نیقا  

 رهن رب واهبعش یدب * رایدلا سا رفاو بوقان بوق رارهشو Jamel طب
Kageهلجد یر ره  Gl Sol ayبوراو هتسوشراق كيدنو بوک هلتجز  

 رالوب ندرللیس wel رارو# ee هدلاح وب تواوا مویط !wg نیقا ناز طا

 هد: SAS هر نواوا ale» Suc بوشاوص توقع و هرات اف قول

Bae Sy pelورق  seنیراکج  gillینالغوا جا زویکیا ههاشداپ بوب  

 زویچوا نوچ ا ارغ و Gale یکیا هاشداپ Ww ( ترصن و حت ) رایدردنوک
 PE یلوط Kral هنواملوس شابا هنونا كيمشیمرکب یسیکیا بوریدپا هغردق
 رنزوكنفت بوروتوا مدآ سم BSP هدنراکلوک بواوا E13 زوتوا یط ع

ffدوادرپ زویجک اونا دوق بوریدلوط هلکنج تالآو رکسع ین هلج وب یدررانا  



  Sueاشا بوردنوک هکعا هراح هاننوذ بوراو ههروم هل  plsرارکل و | ند ;

 | هلرکسع fons ییاشاب بوقعد هذنعا شق بودیشیا هاشداب یتفیدلوا یراقاغنا

 1 ندارد رکسع ندهرف بوراو hig بوکح رکسع sol هدنناضمر شب زو

 هدیزد زو Saab ید ودن ڪک بوردنوک هل ر زوا ir ها ندارد یناشاب

 ی ها ییاشاب ینطصم یسکب راکب یلیا مور بوفیج هلرکسسع ندلوبناسا
dane poltنوردنوک  Calls۳ رخآ بوزک دارد یآ یوا اود هلا اوه  

 بونلوازج اع rot pnng eg AES ندنموصهرافک نوک 2S بورکه ناول
 هاتچهدنب رق تخ هنبا هاشداپ بوزک بولا ن رلفارطا یساعود رفاک هدااح وب
 ضعب GEL دجا ر زو یلقوا كسره هدک دتشیا نلاوحا Legs بولک هثسوا

ouldرب كردبا كنج بوقیج  oyاشاپ بوراو  ohhنکیارار دیک بوربک هرایک  
LoLهلرکسعو غار ندکنرف  gleهنا بولک هغردف یللازوب  GFدسیزاغوب  

 هنوامر INS بوشاوص SH بواک beg بوروط بوروف راب gh هرانٌک نوجا

 هللاکنچندنرزواوص یتراضءب بوناب هباب رد هلیغارب و رکسع بوناد یتهچراپ رر و
wageراد دس | ربسا  Flنالت آ هرا رد بوقان بولا شلآ ید هب هنوام  SUF 

 دنسهنوام رب كرانالس نکل یدنلوا لتفبولتوط یزوید, بولوا قرغ یەت
 بولوا دیهش رکسع wb ز ندزویشب هدنجما og Fo وا نیفلوا ولغاب مکح |

 بولا نتویلاق رفاک رب هدعب * رایدراتروف dol ینالس*زویدب نشود ab رد
 تولاق یاخندرانالس* یکهدنحا هغردق چ وارا يدتار زرد و رسا GAT هدنحما

 بور acted ل هنا اعنود نولغاط نوشاش رافک یدلک هنا ego ورک

 ملست ath slower بوزوتک هلئاما نحاتفم هعلق هدنرلکدروکر اصح رافک
 Fi هدنزغا !ale نکبا هدقالس رب نیش هناروا هاشداپ نیغلوا یسا تباغ رلیدتا

odd boهغلباب دعلق ررپ  alle,ر هدر نیس اعود هلج نوجا  atid!ريخ هغ ءالشف  - 

 ) حف) GAN تافو اشاب لیلخ نی اشاب pall یظعا رب زو هدرفس وبیدردنوک
 Haigh ددع قرق هدنابا مور نوجا مّرع ?WA نورقو نوته هدراهم هاشداب

 ما ید یسمرکب پوقاب 4شنا كيرف رافک هدقدلوا مات یسهرگب بو زوب

 هنیعچ كرافک وام بولا بوک ود ah gh بولک هنسهعلق هیقار رارفاک هدقدلوا

 زوفطبوراو ید وا بورویب قمراو هنکوا نوتم.ب وديا Shp GAL اعود

 قلا بوت و د رک ید Ye بواکود db وط وربندنآ رپ بوداشوف ییهعلق اعنود

 دف ط یکیاهدرب یکباو كنجمظعندهرقوندابود بولک یمافنود كنرف نکیاهزوا

 ( قوح )
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 هڪ و برج تالآ رفاو ار ca ترد Pols wil وب بولا هک قوج

 تالا Top wer هشت آ ن را هغردق E تواکرفاک ae كي

 ندک دک نالیحا افباس ن ندنفرط هر هلیهاشداب ضا نک وشاط ar او

 ںونیصرا فک ب ولشاوص plas لذ ءاشخا ندیفنکیانیغلوا شب وروب abl رلنیدرت

aahندا روا دنا  LITییکربسا یک تبقاع بوتا  a aیدلوا  
 Js هک سع yas! rl نس هعلق ?C9 ن Sal هدرفس ید هاشداب (حوتف)

 بولآ هلناما نسهعلق هش راو اشاب بورد وک ندا رد ییاغود ندهرق ییاشاب |
 هاشداب بوسک هجارخ ییااعر بودیک هنانسکنرف هلب رالایعو لام رایک هدنجگا |

 ندنوتم ماق رافکهدنرادراو هنورف بوردنوک همدراب GEL Gyan دک دتشیا
 رایدتک هناتس.نکنرف هل رالایعو لام نودا ےل یراصح !abil نیغلا تربع

 بؤلى ر gab! ches رسیعوکح هرومتالو بوئلوارات اعر ,دعدراو ههاشداب اشاب
 بو وڌ ییاشاب ىلع نوحا ee یاناش poe بور و روسد هر Ks ءاشداب

onlیداک هب هنردا  callyن دکنرف  AS jasنسهعلق هنن راو انا بولک  

 ربح ههاشداب بودا 0 pol= ans ںواک ںو دشا اشار ىلع بولآ هلا هليحر

 برم ن زکس كنب راکرفاک ںواک هغردق one زوتوا نیکعسلا راک ںوردنوک

desنرهعن بورق رفاک ك چ وا بولآ هللا شب ورو جد ییهعلق بولآ  
 Has هلبا یک بولنروق هلناما بوجاق هراص>رفاک روترد بود ارعا ید
 مور هاشداب (ترصن) یدتا bo Loner تودا مانع میس هر Xs اشاب

 wail gb 1۳۳ و نیهلوا لوغ- شم هنڪف نو رفو نوتع وريدل يکيا هد ارا

 كن رج le یلعواكکب م ھا اربا !bes نامرد 3 yee رح قاسراو ودوغروط

Jes!بوم هننالقشاوبد ردیلاخ ی هدنکل هزان هک نطصم  
asi je}هاشداب  Oot!تراغ نفارطاو هرمصاګ ییهدنرال  USE|هاشداب  vo aw 

 ناطاس نا دمگناطاس نالو | یکب یرهشکب یذوهدج-ناطاسیکب هیسام بو دیشب |

 هلودلا Me یک احناتسبلا بو دا عجرکسعدج ان انطاس as ردنوکر بخ هبهاشذهش
 شاطرلنامر و هدقدراو دمکناطاس توردنوک aro shah رکسع یب خرهاشییغوا

a!ندرفس هاشداب # یدلک 4 هسامانوئود دجا ناطاسنیءهصاب شاق بوج او  

 هنامرف بوردنوک cll زوبزوفط هلرکسع aly ییاشاب میس مظعارب زو بولک
 بودیک ee رزوا كنيجراخ هدغب بوشلوب ههاشنهش ناطاس ی هینوق هدکدلک || "

 هنلبا شاط اشاب بولوا عبات بولک هیاشاب یراضعب كراکب نالوا هدنشناب كنا |

Cee ( 



 a ابا ها بوبا هعاقرب ome را وز لوا بو راو |

anh pay,نیکعا هد وت  womبو فا ناف ولت ی مگ ری  wy)! alیخراخ  | 

 | * ,als! wher مان 3 بو راو dalam هد dna gus jbo بوجاق قطصم نالوا

 ماع نس هعلق ها ندرافک ع الف هدهروهاشا So 2 < او هر °9 "هر < تالو ۱

 1 هاساتغم وکو د هژرا ,gb 3 دعاق usa دمر * > هكى د A 5 ebay اوا
 4 : + ‘ = 2 a ۵ تز ول 2 ۴

 | هریک بوشاش یرافک كيدنو orb یررکسع بوئلوا لتق یراراد ره یا

— 

pee eT 

 ۱ ~~ و cif ial هژراغلبا ا هلو Clos س sad Parag | روالد

 ]و و سس سو

 (حونف) ئږاک هبهناتسآ بودیازح الصاو رب هلهجو ره GS تیالو اشاب |

 odd دنلوا ?é تشام بوشود مدآ قوح ندنیفرط توکود Ayn وط بودا ۱

i,بوراو هرس هو هسوصرا اشا هدعر بودیک هکنرف نوفیح هلن اما رلدلوا هدنکا  

 ااده ر اسو نالغوا هزات زویئرد ندعانغ بولآ هلنامیسنربا بوشاوص نوکر 1

 یدتانادایآ abl ناوارفمیدنو لدعو ربخرانآ اشابنتیالو هروم یوردنوک ههاشداب |

 هجا رد بوالتررغ نیغاوا ندنعالق متعم كنيلارق كدنو نورفو نون (ترصا)

 هغردق زومکیا لکم هلجب بوردنوک راک همدرا KEI دادغسا ندنهاشداب

| 

۱ 

| 
۱ 

| 

| : 

 دیهسش هنسک قوچ هلباغا بوشنب هب یلادم AAS بودیک ,ah رکسع یخد یکب |
 یلغواكسره هدکد تخدا هاش دار نو WS هعاق تورا رقص ام اس نکل بولوا ۱

 توراو هل را ید یسکب راکب یلوطارا توردنوک dh Jas ad دوج وم .a رالوةو مق 1

| 
x | 

۱ 

aresریما ن راصح یللدم اشاب  ak.) wget!هلسو رگنا )¢*( یدنود 4  

 بوتلوا حد هدننامز دع ناطاس موج peel “aah نالوا یساتروا م السا لجن جت |

 عالو SHE ندهعقول دعلق هحگراو دسورکنا ںول DUS ,رکصادنتافو كن 1 |

 cay تدالو هدید , زوب زوفط * یدسنمالاقر رو ab راتراغ مالسا هارغهدارف و

 هنهف هج وا كب هدابپ كب يکي ا اشاب ردنکسا یک اح
 هلبا 5! aby نودوا نفدنخو iy نیفلوا رب وافات تب و توردنوک |

 توانا لاق یرابکوربسا یراغصو Lud بول 1 هلا شد و رو ییدعاق تور دلوط

 ?JL سور Kila Sue Soy * GAT hogy د هبا نب راقالوفو نب رلثوروب ۱
 39722 « یطصم کنن ad 43 دا اشار بو ردنوک op ه هجا ald“ هلمدآ رفاو |

er |3 یدرف  otدرهش  oo)بع )€*( ید یدتا تافو ماشلع نانهلس  

rî ) 
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Eo ie رب aa توشاقاذتا ۳ ما طا ty ag is Are 
 هل صبر تبول و هر وص و نصب هد رف حارد ےل یهدنراوج  ASL Noبو:

 ھا راق  gail beوص و هل دصدراز سه هد نجس 98< < هرشط نوناصزآ

۳۶ aie نوح AS هدوصوت ب اوا دره بش یراصءب بو اق هنفر L 

 كردا كن بوچاق  al atheههاشداب نواب رو راف ک هلج بو 5راا شرا

 تاّمف) 1 داردوک عانغ لاوما =  (agesنو یرادرس ولئویق قآ  4). lasهاش

 لدم خاس دکمروک Any و دم :ک یلیلخ ناطاسس لیغوا هددداوا ضن ضن ص ندنع ۱

 توعد { ecنک  desl, Ksواروغوا = Co 5-85 as” ne Aا |

 ea 9: 24 تو daca یردب تولکهژامش ندناهعصا دال وا pix توتا

 || ناجا ب رذآ هایسوا رها هدلاعوا بو او dal ندنا هد ادغب بود اق دع هدقدراوهلرکس# ۱

۱ 
 ee ee مو> مچ bela Bebe نس> نوژوآ نالوا = ۱

 oy نالوا ی aS نسح نوزوا بقلوا تاعزاثم هدنرلارا رکب رابذو قارعو |

 هدنکناطاس ee ye بوردنوک رکتسط هشرزوا Sat نوئود

 | دم نامزدعب بورپ و نتموکح ساویس بودنا Ales یلک !Fog بودن الا
sl jas asمدان بوديشلا ن ۲و دا خاص یردپ بول روب هناحاب رذآ هلنا \  | 

 ا توحاق | ارم دجا لقوا نوللوا hs توشاوص ay | fs De ردب راحات تواوا

 3 تاقو نس نوژوا هر کصادنآ کا * یدلو \ داماد هد زاب اطلس

 یرد نکیا یک اح دادفب هک ییازربم agate یردارب نوح a لیلخ ناطلس

 alba ا ازریم بوععد یراردارپ aay بودیا لتف Gal سوی هدننامز
 ۲ يلح یدرب و هب gam ینکلکاح بوردنوک هرکب راد نوجا ی رطاخ یرهدلاو

leج ورخ راد” ندنرالغوا یسع بویموس انامرو هامس نیفلوا لیحت و قساف و  
 دیش لفاع ن رکل هدنشا ترد نوا yaad بوشاوص ی لا tl لیلخ بودا
 av. tate l gf ساس ree Boe رعب che lpg رو wily! len ioe ask b نیغلوا

 3.2 deol زآ لیلخ تویلهوق یرلنا یر we لیلح use نوع نوشاوص

 | بخ بوس ن تاب ںواک تسار dle. Sto كيردشاب یرادرس ,ch تنوع

kusوعد نوئشص  xکس زو 9 بوراو  Ose ee Fit we. 

  jasهل ا دا دو  ne 1داد رم  weilناطاس  da ybهد بو دنا تاواصءوتارادم ۱

 arn هدیتلا ناسةطزو نکن 92! تب رش وا رهز ویلي هلهج و cle هلص



 ۱ نواتوط رعتسااپ هدکنح ب ودیک algal و کف رورد وک لار ؟سعرتک lan رزوا

ee e رم 

 ۱ بوروج a“ لیل قوص نالوا اما ظا aim رفت سیا یلغوا بودی

aesزو  Janey,ليلخ علان رعتسیاب هدقدلوا  aus!را اما نیفلواملاظ  cata | 

 هدکنج !Gy قافتا Sayyed we ییازربم "Fr یردارب ك وعءب بولواراءازن |

enولروغوا بونلوا لو  es! Sadزوتوا هکاءاشداب بورجاقراکب قوم  
Kod. |بوُاوصهدن زکر دبوریدلاق یرفنسیابیخدوابوب روب هنب رزوالیلخ  

Iبودبا طبض یتامرکو سرافو قارعبولوا قابل لی |  leansك مان  
 ole بولوا دوبان لیلخ تبقاع بودبا راکنج che هلیصفن هالرلخ حورخ |
 بودیاجورخا رعا jor هرکصندنآ نکس نیغاوا ملاظ نکل بولوا رب زو ۳ |
 رفتسااب نورافیج ند سدح ule ےک مسر ییغوا هدنشاب شا نوا تأزرمم دو صم ۱

Iزوا |  aرلددب رو  | al sks) Sad stele | psبفاوا  aeناطلسا مما  

 ناویش نالوا یراد-ج مال بورجاق دارم ناطاس یردارپ هللا هجن
 عفد یرفتسلا بوج at هدز رب مسر * رلیدتا املا ههاشناورش یهاشداب |

 عانهرقبواوالب هاعم هجسر نودنامدراب هر هثسلاب هاشداورش بوب روپ هل Sus نوحا

 لص هزز وا قلوا كسر م كالام راس و زیربن كل aul عدرب و کو |
caer?بو *  aul ieرذآ ندناورش  aleبودیک  oS sl en 

Fam, |سر نو وا لو هدک دارو  gleبولغمواوهلهاو هزات نواواهاشدان لب  

 دکنک نیکلک رخ ندا plat ولروغوا نیا | Metin دا نیفلوا | معاواسن

 بوجاق وح dost جاقرب نیکمامرب و (Ls هکنح را رلزاپس» deol بوسشلاط

 هناتسجرک متسر oS کو هل ja یرکسع رک | سر ERY all رذآ 1

i:وجا اا  Wp redeنوک هتک هدزب مت  Jasیاچوا هرزواناینامم نیماوناسحاو  

a eee 
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 منسربوشاوص .دنرانک شرارهن هدناوجګ بوراو تاذلاپ دجا تبقاع بودیا لتق
| gh pl ase هدعب نواوا ترعو قارعو ےک هاش القتسم ازرمم دجا gl gb 

 هدکنجیتسا ol aw كل دجاهداوب w 9/92 ندناتسحرک مسر هدول بواوا نا طاس |
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 هزاج ام هب gan ناطاس ندا اهلا ههاش ناورش یدح مال بور وج زو ندنفوخ

 رایدور وب ندزارش هلا Sus رفاو بودا ةا sit یی هبطحو Sines تعس تا

 ی

lane A>! iتوراو کی رب ںودیشیا  ol \ gaolههاةمكع ںوڈاوص  

 bai هنرهشدزب یلغوا ماندم كنازرب«فسوب بولوا هدننابكنا * یدلوادیهش |
 لس نالوا 4. زو بوجاق sary و هدا a اپ رذآ aly ۱ hoe یلغوا

 ) مهار (
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 ننجهلوا لقتمهدروماودنک بورغاج Ka yh 2 یدارع ناطلسالوا مهار ۱ |

as تودزونک glow دنولا اعر ہند دلوا لادحو ely wary واضر Val 

 رزوا دا رم ناطاس بوروک  aنولتوطدا رم بولوا بلاغدنولاهدکنچپوب روب

 دنولا ولو \ سا  aبولوا یلونتسم هفارعو سراف كلام ازرمم دم بوک

 هدنسخا gi هناطاس بودیک .aed كا !lina sll wm OKs تئطاسیاوعد ۱

 BE بوجاف غاب هرق اززیمدنواا بوئلوا لنقناطاس eal ld yy Soe اش هدکنج

cheوب بوک هتخن بوراو هزب  leیکاح هغارم یردارب كیهاربا هدنسانما  
del2 نوراقیج ندسح یدا رم Hبوروک  Sle Cleهاشدان هنسرافو  

 بوئلوا JS نکل بو شاوض هلدا رم ناطاس بوډیک هنا ginal ازریمدج بودنا
llyبودیشیا دانه ناطاس نوک هت بولک هزب ربت ازوم  ZFندنلادنولا  

allنیطالس (سابارفروهط ) یدتنا هج وت  xP alyهدراشکاشک نانلوارک ذ  
Ml۷ لیعاسعا هاش  ‘aa 91 ja anهجاوخی مهار ان لنج  de 

 59 هکر دیح 3 ۵ Soe Sb درالا oN نص جش نب ندلاردص شنا

 تنواعم ههاش ناورشندنفرط یوع«!ناطاسندنسهرخ “الایذاج چوا ناسهط

 لات لیعاعما رو نمهدقدلوا لاله .دنکنج كب نايا ندیک هلرکسع ast نوا
 اردا نس بوډا تر نویلعص هدنالبک Sy یراد ص كندادحا نب-هلوا

 عج (ےظا )بولس تصرف یمعک بلاغ alps بولک ہل درا دق دراو هزبیغګو

 aN < یدلاو * یدتباجو رع هب هنت "هورذ * یدتا حورخ بودا بایحا
 ros # نراع یدلیا بو دنا مام ,js * lege یدتا os مک * یوعد

 * نابحاو دب رم دعب cael * ناسا یدلا cod نغیدلو * تراساغیا

 بولبانئیبآ هعیش # فرح gall هباسن مهو dab * فیس هعمط Nyman یدتنا
Jal * eeیدتنامار < حار هلاع * یدش ملا نلتقالع * عیاضیدلبایمالسا  * 

 FSI # تیکش <b یدر و هه السا ند * تسر Gabel قد رش ع رش ردق

oF julieمشء«تعسو * بذع  deقرع * بذج یدلبا  oF gl goles! 

 هلرعامتجا هر ردیح یایقشا hia Cn) jails یس هنتف حشرات یدلوا * ضبان
ade an!كس كرت بهذم یضفارو برمشم  yo wtbهد ےب زو زوفط بولی  

 بودیا كنج abl ازربم دنولا هدیدیزوبزوفطو لتق یراسب خرف یک اح ناورش
 ینابحا نیفلوا یشتنم همور Elle یسافلخ یدادجا نولوا فرصت هنکلم

 تودیکهدرفنوج هد م حوف ندءوربودیآتوقعد یرانآ هلرا همان بولاغوح تا
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 sob ie ور نوجا ناوعا عج عج هدف لازا تولب رقم pesto uly تاب زاحم یک

OF alas 9هاشداپ  getنامرف بوردنوک هبیروکتا هل رکس یلوطاناییاشاپ  
 هارک هاش ۷ (Aas تیهج هدنناب rel ناظاس یرکتس مور هدنارخمقآ یرکبص

 راپ ردشاپ بوئود بودا car Cue كرب !wat هللا Gite یس ندئمایقشا مور
 نیغلوا ندنراتالو دیو iS oes | uss oS ههاش 4# ىێدلشاب کنج هلا

 هسا rf بوتلوانوکر وس هنورفو نوتم راتلوا نها یئابحا هاش هدرانم-لوا
 نیوتن د« ندعور لها هاش نیکعا .a هاشداب کارو درفرب هدنهان قوص

gabتالو كنابحا یندا دا نور فوکهخانتبدوض ههاشداب هدرکس زوب 5  dan? 

 | نانلوارگذ كده دم.( تداور ( یداوا لوبقع نکل تودیااجر ثژاجا an راک

Gas |]هدافالا بحاص ةمالع نکل بولوا لوتنع ندم راوتلا جات هاش روهط  

 یلاججالاک بودبا لیصفت یروهظ تیفیک هدنسهمان محاس هداز اشاب لاک ائالوم
 Ws نوژآ ن Kl لیلح an هدنعاجوا لبد رادنج Gam تالیعانسا اش کر دو

Sue aol;عجب  Lglهناتسسححرک  oeتالو «دشاودو  de alg pd 

 (Sack هد * یدلوا لوتفمو لوذح هدشلا هاشذاورش هدو توانا ثراسخ

 هثس>نوژوا بواوا لدرش ناوج لئام هرشو زوشو هنتف لشرب زدیح للوا
 خوجأب وسهه نوعا بلط نااق"یرد هلا دانتسا هنادناخوا نقلوا داماد ید ||

Susجورع هداسف هورذو حورخ  gt!یخدوب  ally Adتولفم ندنرکسع  

 یرهوظع تاتفو هنتف كندالوا نسح نوزوا هدمععرادد هدعب یدلوا لوتقمو
 هدشب زو زوفط بولوبتصرف لاک هجاوخ یلغوا كچوک dam نیکغا روهظ
 بولکهناجنبرذآ deol زویچوا نامه بوب وق لیعاعسا ءاش ینعسا ودنا جورخ
 رهنسک هح هدنا نیفلوا یمافلخ یدادحا كلوب ندعدق هدیلوظانا elle نکا

 بوراو Ab yy بولوپ تصرف نکیا لوغثم هن راهف نورقو نوثم هاشداب
Sus lyنوئوط یهاشناورش توراو هدقدلوا عج  audبابک بوجناص  

 بوک ad بورك 0 هرهش ry ol نوشاوص هلبهشداب زب ربت ه دعد توانا

 هلراا نوا wale 7 wai ید ییسهدلاو as < بودا ماع hs هدرهش

Jsئالام هل ردت هدهب بودا  sesh۱ دمت یرانابسم بولآ هلن ادب راحت مع  

 it ۱ یدردتا روهظ روشورش دره cs aasias لصافت یکرویتو Sie ترور مک |

 18 # نیما wor یدلوا ast? ae * نیم لوا داق ولرد at pars ( ظن (

atle Sealy |۷# ردلابها رک  e'sیدک نا  (LY, Jereنکرد زوعط  
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 ) هاشداب (
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 امر ry a ناطا س ia dsl هلبا ده ores هاشداب

be Waوپ و * يدبتا جوز هکب رب ییهع  ar: Anتلاع  erage 

 توا ارق "یلاهاو ازقف بواوا ط3 ممظع تبا Je یتلاونوعا-ط لصتلبب چوا
 تولاعوح یراوض هتورح cle ivr Fil هللا ةمکع oa jin "اوبو رلیدلتوآ

 نسارخ هینوق بوشاظ یلوک یرهثکب ند هلج بوشآ ند راد ںوشاط
 نزک ALL نوجا ole spake جاقرب هدنز وب رد Cab ) یدتبا لاثما رد

osدنزک هرلنالشم ندنرش دنوا مان شروط  | Faneنواهاش داب هدکدلدیشبا  

 تونل وب شچ اف شمروط بوضاب Gli كشمروط و 3 a هغردف

 way كنج تالآو كنفنو بوط دحج و ینالآ یک Ley Sly نکلی زویشب
 agli gh بل بوک بوزک لي oF شروط ت ی هب یرم

 كهاشداب ( رفظ ) یدلجاص هشش نوجا تربع هدک دلروتک ههاشداب

 ضن وفت هتلود ناک را یروارببدت هلغلوا لذت ند هیمغلب Gol ply لتعم یا م

Golكرلن |  NLAنوک چاقرب بوثخما هاشداب هدک دلک لاخ هکلم ماظن هل  
 ۱ زوزوعط بودا ,pol زو "ییاشابلع مداخ ی 2 هروم هدعب gel ناوبد |

 زکدسعهلا هغزده جاقر نیکع | ole BEI رادنوآ نر ک sal رد Alt هدیکیا نوا

 | لوارایدنلوا تسایس بوروتک nts بوتوط یرادنول هدنرلةدراو بوردنوک
 ۱ رلیدتنا اخت ن رللامو pul cole هب 9 جاقرپ هداشدنم تیالو یراقک سودر هدمابا |

dale)كن هلودلاءالع یک اح ناتسالا هدجوانوازوب زوفط (  Lamyهاش ینزق  

 زبهرپ وزب رکو بدر درفاک هدعب زوج یجب وزن دوا بوردنوک یچلیا بویتسیا
 ?Kod Youle تکلع بواک هکتجبو دقاق یداهندب هاش یدانعكت | نیکعا

 عیچ ییاشاب of اطایتحا هاش داب نکل بوردنوک همانعرمضت ههاشداب نوحانذا

 ويد نسهب روډ .E اولا قو هدب روکنا gl رادرمس هر کاسه ۱

siggy de ۱ینلغوارب نو دلاءالعهدکنج بول ءاش هجنراو  Jeg) Slyنلغوا  | 
 odes نوروط دارم تدمر هاش بوحاع هغاط بعصر هلودلا ءالع نوئوط |

 SS ( هعقاو ) یدردب هنن رکسع tll یز هداز رکب یکیا ب ںودیک ھم

 .دک دغا لوبق هاشداپبودبا Lada هاغوراص تبالو دوقروق ناطاسیکبیییا

 Bale par بوراو هرصم بون a F هدنمرجن شنوا زوب Doth بوسوک |
 هکصندتدم bos بوډا cule» 9 ee عاوناو ceed یرولف كب چوا هی آ ۱

 aS هراپ BE rar ناطابس نیفل وا دصاق یدجام دلاو یاضر لیبصع | 7
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 | gers کر دک cad راک دک د اک 445 اطنارهش نالوا یرفه نو ردنوک

 راذتعا بوقروق ندنردپ دوفروف بولآ نس ت ale GIS PE nly نوعلا

 شبنوازوب زوفط Case هزز ) یدالواافا هدنفاصس ae نیکمردنوک همان
 یتح SE SF بواوا هلزاز یظعت هد هدلوبناتسسا ههآ رب هدنس یلوالا یداج
 Clef نانا هلج ندناشن cold تمالع لوا gle یر هعن ید كن هءلق

 هست هداناوب بیلوا لئازو عطفتم هیلکلاب لزالز كد هنآرب بواوا نازرو

 هدنابولبا رهطوا همناحندجاعا هدنارمس نوا هاشاب بولوا هدزربقحآ (a رداج

 بو ر دتا رسد نیارس هقوتعد ںودیک ه هنردا هاش داب هدعب !sul نکا

 نوزبارطناخ ماس هدازهش gle) نییعن) یدردپاب یخد نب Jy نالعس كلوبلاتسا
 نب راذیهج نوشاوص Fo هلراشابلزق انایحا بودیا ازغ هناتسجرک اعاد نکیایکب

 هدکدتنااجر GH Jae یخداک | .Ky ناخنایلس یلغواهدعب تودغاط
 oe طض توراو هلراک ole ols نی یکم ر و نغاصسهفک تالواکا هاشداب

 ns بوآ وا ضل رم dato (ole ماس روهط) یدتا ع ورش هکر

 لح Me ماسظاو لت ىلا وحا alee كلاع هلك عا ضد وفت هارزو یروما

 اصوصح ~a راو د صاب eas هر هناعع الا jams ید سارق تولوا لطععو

 ok میس هلکیدتسا تئطاس تغارف .دعو هدجا ناطاس نالوا اوهلها ءاشداب

 قلوا هلیسو هتاجاح ضءب ضرعو تحصاو هلاقالم ah ردب بولوانازح او مغرب
 بودن وک همانعرمضت هرکچوا بوینسبا !Gey eth مور deo هظحالم

 ر هدرض«ربغیٌآر ید ول بورد وک ناوجدر هاش داب هل | ارزور کم هدن رنه

 !aa اک وب هاشداب بوزدنوک ,wll یجدندنآ ںولک هب هفک ندا رد بواوا

 هاجر نکل ننعانطاو تبع كنهدارهش هدکد اک ب و ردنوک یزرکوراص انالوم
 عور و هسرلیذ نسغنفره ندنرافاحس یلوطالا هاشداب نیکعا زابخا نب رارمصا

 !age كجدا ضرع oll ههاشداب هدارهش نورد فکر خ هل هک یربغوید

 تو فن وک اوج + وید مردبک سرا دیار IS هه ءرکص مرلوا acts اوردراو

 همزال بابسساو هرخذ ندایرد نوجه*هروط هدیلویخا بودیک هنامارک قآ هدعب
 دوخا مهدیک هلی نکسرروس بواک وشراق هلاااده ناخ زانات بور دنوکر ایک هلا
 . پودیشبا هاشداب هدکدلک ae paler نویعساا Soy بولد ماشوق رکسع هزمس

 ۱ VW نیکلردنوک رب> عج Gp Sos bles) dal gs رفس هنیلوطانا امدقم

 هلو یر o& Malay بوراو وشراقهناخ لس هدعب ههنردا هلبرکسع دوجوم

 (وشراف )
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 لامور هنوبامه باک د مدام بوردنوک یچلیا هن ردب هدازهش ب ونوق وشراف
 دصودزریزب هلادتشم مرجهن نکیالاکاب ناطلس ترضح لاف خ رف لاجج "هدهاشمو

 لصفم هجو هه لصح بوردنوک cal وید رارروب دشو دس ییاجر بابو
Fil alتبقاع بوشلربخ ارا رم ندسفرط  sla gateراصحالاو  Glam 

 ندمرالغوا یتنطلس corte هکمادام بوناشغاب لاوماو cae عاونا بولپری و |
oyرفاه ید ناخ ملس بو ردنوک همان دهع ءاشداپ وید مهیا تغارف  

 اوه لها لفافو ملح هدجا ناطلس كنارزو نکل بو ردنوک رلمدآ هنطبض

Corlهکمروچک تخت الاح بولوا یراقافتاو لیم  Seزمانارسو نږ را رکضو  
 Seal as! asl ais ردت توروط هدنفارطا هنردا نیککسلا ن رلکدردنوک

Sus uyهاشداب ود ن ەس ەدىك هک اس هتبلا هلیساعلا ارزو بولاغوج ی  

 ۲ هترلوا هراحز «bo دنهفد یسەنتف رلیحراخ هدیاوطانا دوا بوردنوک ربخ ۱

 ANN رارکن بوبد ردناسآ oF هغاجس هدعب لمدیک هبادا یتمدخوا هل نر کسع
ENهدقدلوا م ارا ود  ipیوفهاش 29( یدتافقوت 030°( ) 

 || هیاسینفم نالوایناجس یکسا هللا dE بوناصوا ند هکت تبالو 0 ناطلس
 هدنمرحمقلا نوازوب زوفط بوناص یدتبا تافوهاشداب یسایقشا ولهکن نکردیک
 نود رادرس یدادرمرپ مان یلوتهاش بودا تیعج هرزوا ضفاور تداع
 بوحاق هراغاط یک Silke نیحغا ت راس>و ترا we نولاغوج ایعشا

 | دیهسش را بوردنوک كولب اشاپ زوک هرق یسکب رک یلوطانا بوناوا لتق یه
 || بولتوط اشاب نوشاوص ,دنکوا دیهازوک deol a ك ۳۳ ءدنراف دل وا

 || همصاخیی هداف بوراو هر هیلاطنا بوقس ںوقا GA: alt وکر اش ال رق بوللوا باص

Asalیبودنک دجا ناطاس توردنوک هلرکسع ییاشاب لع مظعاربرزو هاشداب ر  

 ,«a ینا نسهراوهش رزوایلوعهاشاک !هاشداپنو روب هکمک هنلبا vast رکسع

 هدانناوب بولوا عج هل شاپ بوراو نیکمردنوک ربخوید مديد ینس هدکد تا
eleهردنمساکا هاشدان بولک هلرکسع هنب رق هنردا ناخ  Plaراتباعر بورب و  

 itl ییاشاپ هلرکسع راشابلزق بولوا نارخارپ ناخدجا نیکلکیربخ یکیدتیا
 نوجمادس نب رللوب كلايقشابوراو هلحوا اشاب بونغیص هنغاطایف ل نق بوقروق

 بوروط یسودنکه لرکسع هنفرطرب بودلکب هلعدآ كيب یکیا هلاك ردیح یتفرطرپ
 هچک رپ هدنراغدلوا رطضم زرورفم نالوا روصحت بودبا لسنق ینیعالع نیک ها / "

Serle |] موج نوجما ٠ OSEهبراسف بودیغاط یترکسعبودیا دیهش یکب ردبح  

(on ) 3 ١ 



of tty لمس 

 لرکسسع gigs nb ناخ دجا اشاب Je * رایدجاق «a و

 نیدلوا عج ماع رکسع بوش بودیاراغلبا هدیدب نوا زوب jab هلب jor زک

de ||هلبا  deبوشاوص میظع بوزوط نیفلوا قوچ تیاغراشابلرق نکل بودیا  
Lil |ید یلوةهاشو دیهش نونةوط قوا تکا بودا كنج تاذلاب هلتاعفد  

 كنپلوةهاش راشابلرق بولغاط هلک تک یرلسیبر رکسع یکیا بولوا دیدبان هدکشچ |
 نی رللامو لتق sll یرادقم كب بوشلوب dl اکرب هدلوب بودیک هم th ر زو |

 BM par یش میهاریا حش یمطان همان اینناو وح ۂموظنم بودا ذخا ||

 نوجا ارادم هلرانوب هاشبوراو هزب ربت Spal دالب تراث بودبا دیهسش یتاغوا |
 | هلاو هلیما تفایط ay ندنسا ol یولب ره نوجما قی رفت بودبا لابقتسا |

 | بودیا سلجم دفع هلفانوا نوجا تفایض هدراز هربسرب نوک یصتچوا بودا |
 | لق نی راکب بوتآ هناغ رفوص شمانیف نیرادیر یکیا بودیا باتع كرهشلب وس ||

 | یخدرلنا نودبا دازآ cy ASL Cyl نییعت هفیظو هنکیدنکی ندنرارکسع بودا
 || ole ple) كنج) رلپدلغاط alle فارطا ردا تالیحلید بولان Mey دالوا :

 بودیک هبهیساما هللاو عل اکیودیشبا نفیدلوا دیهش كناشاب ىلع دجا ناطاس |

 ید olny ناطاس لیغوا AF روم Oty uss 024; 2\ ههاشداب مارهنا رخ ۱

 یدجاناطاس نیکعا رازمب ندناخو رازآرب ن bE یجا فض هلکعا تافو |

 ناعاو le تاذلاب هاشداب هنب راکب bl مورالوا نوعا كمروکهتخن نودروتک
 هدک ants! ole ملس «Jk توردنوکر < هناخ دجا تولک dye ul بور دشا ۱

 | رود زدن بیس هدهع ضقت بواک 4 واروچ هدنوک جوا هلرکسع كی زوتوا |
 دثفرط ناخ ماسرکسع كر قرف bl ارزورکع نکیا رظتنم هباوج توردنوک |
 ا وک هللاح ناسا ناخ al بولوا ملا برضو ےظع برح ahh بوی روب 1

Gey |وک  Kbرردردیا دص كعا تراغ ناناج یناج عاتم (مذظن)  * | 

Gel Ve ole ER OFكالا  (a) Latردب یدایم  oly. aتولوا  : 

 هلتعرس لاک هلءدازآ ?Cntr ید یرکسع بویلوا لاحت ندماحملاو ماحدزا ۱

 كی چوا هلچ بوش KE مدبمد بوراو ه یلویخا یییدروط GAS بودیک
 تولد رادرس Fy ۳۹۳ توش هب یک هلیصاوخ یسودنک هدقدلوا ردق |

 ۱ بوب وقبل [یترکسعیلیلامور هاشداپ (ناخ دجانامر>) یدردنوک ههفکن دهرق |

 | ناخ دجا بولک هلوبناتسا ندهن زدا یسودنک بودرغاج ندهیساما یناخ دجا |
 هلاخ دجا هاشداب ab wt ارزو بوئوق هدهد لام هدنساش رادکسا ن واک ید |

 ( بوشلو )
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 نکل بویتسدا كمردوک هکنج هنب رزوا ناخ ele بودا Kae pe یوشلوپ

 )3( 793 رها قالخ نلوا لصاح * ریدعت ادخ ردیا میدت هدش ( هررخ)

 مر یک ناخ میلس بولوا عج راب (oat an هلا کک هح هو ھم
 i ناوارف Sis نکناز او ناسح او لدصو lo بال ناوا نامرهقو نامز |
 ۲ رولس هلوا ناطاس ast? ey نابج قساف رور نت bly نامرد هنعفد ی وعهاش ۱

ffبولوا نادرکور ندناخ دج اود  LTكناشاب دجا یلغوا كسره نالوا سم  

 | بوجاقرلودنک ب وصابنروا كنبلجرفعجهداز جاتى جت اشنو كناشاپ نط صمرب رزوو
 ناخ اس بودا تراسخو تراغ قاود ناکرا كدهحایص ell نب رالام |

asl}بواکچ راکنابلک  aberنارع كنهتسک شب نوا بوراو هاوید حابصیس  | 
 || ALY gal لّرع نیرایقابو تعافش هاشداپ !ale ییاشاپ نطصم بودیا اجر
 ۱ wit mgs cl ناح sal تویلکب یر هلکسا نوا كمامع مدآ ندرادکسا

 قایق طاس ءاز شوعلو یاص ندع نا واوا ین iy و
ohنوک بولوا  (pi)لد  eteمعو  edeزوفرفورع * مع علاط هلن و  
pbsیدتا  aaیدلو |  as * louهب تواوا او زن  ob!هو نکح  oy 

 1 Sra ve هل اریصرا eo 6 | هاشداب : بوروط fey نوک جافرب نوڪ ا نييعد ی هدیک

 ۱ abt OI p> 9 & veal jo We es yi دلو هد ومص كعد ردکنس

 م هلوا هاشداب بودا .ol ےس توا بلح هدعب م هروتک هلا gull كشالو

 i) al دمودنک یهاشنهسش ناطلس نا se نالوا یکب بو راو als الاحو

 .ee هکدردنوکر ربخ بوشااح هکهردنود Sg هاشداب ںودیکو د عمدا

 جا بولوا al تور °9 اک جاقر نیسدعلق هنوف ناع اک هدقدراو

 a بویلغاب هتنطاس روما ءارجا بولوا ناطلس ?ad بوک هتخ ناخ
 ندعوز ن Jace هناعع كلام (یراخ (a2 یدلوا pe gl مرارکن هدک دتشا

Lolمان هفیلخ ىلع نالک هنعچ  GLaتصرف  BF Gok Sryكس  
 دجا ناطلس ںودیک ۵ هیساما هللا تراغو بهن ندراسکنو راصح هرق هلرکسع

 نوئیص ناثسس توردنوک هعفد oil a Sue GEL نانس یر زوو یسالال

 نیغلوا ءاش بع یارا كفارطا لوا Gy! Jats ںولک هناقوت راشابلزق بوجاق

 [ ونق (نا لس توعد) Wael تراغ راتالو بولوا عبات هانآ هتنسک قوچ
 | | ریو ضا رم هاشداب نودیشلا ن رج ید هعفدوب كدجا ناطلس یرالوق ۴

 | etl gd ود زسا S139 قحا هنطاس یرغ ندناخ ele ندندالوا نولوا | ٣

۱ 

Al ee S> 



= ee 

n ی BE 

ghdهدجنا ناطلس هاشداپ بودیا  PATهوا ما هنرکسنف ها رع نیغلوا  

 هلا تلود ناک را !"ua یاوغا اصوصخ بوهروق نددسجا نا طاس یردارب

 بولب روچک هت هلاکو ندنفرطیزدب هدنتافو AE ناطاس یدجبولک هلوناتسا
a |الاح هلن رفن هت كمر و شش و قرت هراب  goهلینناجر تثطاس  LET 

 سر VL rae نوا

 لابقتا هلا لاو ی رهش ل ERS رکسعو ناکرا ا راک نان لس هدعب
 عفد قبعات رف ےس (وا سولج) زایدتا Sly *\ هنغار وا enw lose دار کیو |

 فیلکت تنطاس اکو نایعاو ناکراو Re usagi ow | 1 نوک, ley بوګ

 الاوشوخ زکسررب و اضربودیا ل: صف وبدردوبمدا رو جا نم مب جدو س
 ناعاو نايب ود نسر لو هم هله جوره جدران 1 بود کالب :اراتخایب ركع رردار

 تکوشو تن ز هدنبس موب ینوک یجترکس كنب رفص زکس نوازوب gab * رایدتبا
oyترفوو  opal jae ab fueترضح بوراو هناوید هناهاش داپ هلباتیآ  

 OF لاک ضرعو تزرعو esl by دوا بوپ وا نلا كنم رهک یلاعردپ
 باطخ هدرانوص و بودنا تفالخو تماما تناما میس او تا عاونا لذب و
 * مار هکاس Ue هلوا كسب !jus ( من Kia) GLE oa! bai نج

  saneمازحا عاد هلا *  veرا هلدع * كرا هاش سک فرع ناودعو ۱

 JB هکودنک * مار یور لها یدتا ن وچ Bam قح * كیا ade تبا
 * هایارازبب یتیلها تکلع * هلیا رازآ ab رهف هدنک * مارح نسوق وا تلفغ
 هکناوخا هللا * ردا بلس تبحمسر ندبلق * ردنا باج tS ةلوا قشم =

 * OS at نس هرلنا لوا رج # lag زعا ا نارودوب ےک * "lam کره

aksندلوا ترورمهعا حر  * Saleليف °225 شح یرانآ 4  # asندرهدن؛در  

liليف د  etai( x)بو ردلاق لا هاشداب  dmودا امد  uwناطاس هدعد  ve al. 

 نایعاوناک را هلج weal ولج هنن طاس نڪ ب ولک هل رم ab الآ ay ب 1 gba الس

 سوتسد هرزوا نوناف ناونع فرش تاداسو العو ناشد ab رک اسع ءاسورو

galدیدج ناطلتس (عادو) رایدتا تنهت یتفالخو تنطاسو تعب اعرش  
 رش ا لوا یک le هدرب هنره Gd زا ناخ دیعس ر دپ دیدشلا سألاوذ

Fogle glاقنانیم هد رگ هنردا  alis. leهلعا 3 5  fant aهقونعد  

 i eee هتءهدخ Jot! AP 329 2197899, یسکب رلکب لبا مور نیکعا بو ن رهش

Fi 3 3 7 > ete a» 7 7 1 ۳ ۳ 
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 < ردب یغلا هسزسبا هنره نذ هش رخ بولب روک تام4* عیجج تۇلا نی
BEEبورک ه ناور رقوتلا بجاوریپ ترضحءدقداواماعمزاول  

 .ge ملس نسهنشوک Soy کی و تقر هدعادو نیح wal م می abl می

Glai aa! Le! Saبودنا امد رخو  Fقارنحاو  dlرایدستا قاتفا  

 هلکځا اس ترمشاعم راک اوری ابش ن س ذی bole دیعس ناطام (تافو)

Bhiدرعا  aaah vl ply Anaad۶ یس هدکنرب بولوا اتم  Gre tlyلټه  

 a obs SS یحنوا كنیلوالاعب ززکس نوا زوب زوعط هدو دش الت هر هنردا نیغلوا

 هناوضرو هتجر س اک هاقسو هنارفغ سابلهلاءاسک ( یدتنا تاغآرب یابند كرتو |

 ,WK دسهعو افوز یسه * Gy و یرادسنج خ رچ درک یا ( مظف (

 یزد هماج ردصود شعام یب زازاب * یزود ییابقوچ یهاش ,Gob * یرب
 بوتراص راهلمش بویکراهايس mig ءاش بولب رونک هلوبناتسا یسزانج )5(
 یماج ةولصاا tat بولی روتک هدنتسواراشاب Sol وشالغا بود وشراف

 ناوارف تاقذصق هسنحور بولتوط یسارع ,aim بوللوا نفد هدنسوشراف
Gadelهدهیناعع نیطالس دادع (۱) (هاشداپ مور تانسحو تارخرد لصف)  
A ybیا  gy!۱۱ س الاح تولوا ینا د زاب اب وک ید هداوفتو حالص یک  

 ۱ هد امن یساطعو لد gel هودوج (۲) ردشلوا روهشم هلکمد لودی زاب رو هجا

 لاسرا Jed no ید هفا رطا یارمو لاسر ھ بولوا انعا ار 23 .dba بولوا 1

9s!ناضل هن هنن رح ا اطع ترک  gaaالع  Elingیارشاو  

aresزوبزوفط تح یدرزلوا غ یربره هلیساطعو یدرولوب بوبارا  
 هناک gle هناربما هلتتسانم هراهسک هن wy! ado هجا dy قلا نا کس هدزوعط

 ناوارف دوخ یاسحا anol راسو راکتمدخو تاو رهفحو راراقعو راتعلخ
 هنیلاسهپاشم امون هنعضورعترضح باح صو العهلجج (۳) ردنا ler حراخو
 هئاشن لئاضفراک ءالع رأس gales فه Stel نییعت را هفیظویونس یراکدید
 دن رج هشاحك ردرد هن رار دم حاتقم كب رشید هن doy دم نک هجا كی روا
 رشکیا كم رحوا كب رش هروک ھن  رللاح جد هاشمكب هت راسر دم

 عماج ار )>( یدروئلوا عب زوتهدنراشاب Je شوا inst هفیطو هجا كي

 هجن وٿ رهنو هیکنو هناخ رفاسمو نراعو افشلارادو هسردم فیطلو مساو
 د هلی ترد بول شاب هدزوفط ناسکس jy زکس ردشمردباب یر وک هدنتسوا

 ,ale هدلوبناتسا (۵) ردشلوا عقاو gle جرات * Le مرخ * بولوا مام
 ocean نس زدن كن هسردمبولات بنکمو ترا و هسردمو هناخ رفاسمو تو
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 ردشلوا ماعهدلیب زوفطبوئلشابهدجو ازوب زوَفط هن رلاس كنم را هلجویزدشغع اطرش
 als slung لارو غماج د هد هیساما Fla نکیا هدازهش )4(

 (۷) ر دشا طرش نب رابتفم هیساما oe sarah Ay ناخو تراعو
 ولزوکز gab نوا هدنتسوا !Sey لزق رهن ALES ذبصف هدنغاج“ هیسافا

 هی رتص (A) قدشملوا ج رخ لام دحج: بولو ندابندرداون هک ردشماب ورپ وک ی ظ
Fly!رداو دون زدشهردپا ورب وکم ظفر ید هدنسهیحان هوک هدنتسوا  

Flysردك یرریظنهذابندو مو بر عر اجر همورءورب و  (a)ناخوراص  
 هکر دشمردا ور وک ,ele زوک ک زوفط نوا" کد هدنتسوا زودک رهن هدنتالو

plo Foy(۱.)رینداند  BU M39هدرارب هج ادعام ندر اش  jane 

 لاک هکر دشا ريم ینیک بول اب ندادتبا نی رناخ:ورپوک رادملف نیکی
 قاور OY )4( هلاخرد BAS dels Ghee هللا لس * ز هخاتح هلرص مت

 مو رم (لصف ) دنام دهاوخ مرک لها *یب وکنرج هک *رزیدنا هتشون دجب زز
 ضع یراسکن نیدلاییحالنم )4( هکیدنا رلنو الع ربهاشم زانک نالوا .دننامز

Pat) RED)رهام هدتاغ دوخ هدست لماک هدنفزه نویفواآ ندناکت الثم  

Lili,میظع نآرف  Alesنوا كنو كب لیعاعا یهاشدان نونطسق دهازو  

aw jasهعجو مولع سید هدنا نیک ا ففو ناتک دلج زویحوا تونا  

 هدکدجک هت ءاشداب * رایدلوا عفشم هنسک قوج KEI ظعو یرانوک
 هک Cak ا ax?! MN gy بودروتک نکعشلا یو

 * یدهلکد ید هاشداب نودنا ,eg رفت .Jat atime ناخ دم ناطلس

 شافو ردراو یسهیشاح العا تباغ ه همی رمشلا ردصو Sy رحت رفاو هدربسفت
 زومشم هلکعد ېلچ SVS Gog دنج ن, فسوب النم (y) رب زوب زوفط هنسی
 هلیفرترتوا هدقدلوا یسردم GSP هلج ردت بولوا ندنرارک اشو رمسخ Wo یدرا
 یدتا فو AULT فاو alle, glass ud رقیوا cade هناسکس یسهفیظو
 ردص بولوا اصو لضاف لوغشم aig iy at بتک ةعلاسطمو اع سرد
 دج یاو هیساما مساق بیطخ (۳)ردشمزاب هشاح فیطا Sle هنحرش هع رشلا

 ه>اوح نکدا itis ههاشدار odes سردم هد هیسارا هدعب ب 931 ندیع رق

 ۱ کب !Ams هدهد بور ونس bins دهن وخ هد هسور Sg دک د ےک هت بولوا
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 هذ هیلقعو هیعرش مولع بوبقوا ندورسخ We نانس رعاش (Dao ردشمزاب
 .e هیشاح لوبه هر Aa سشلاردص یدا لوغسسم هد داخ تواوا لضصاف

 رب ز ?weds عاص" یلصوا هلیق رط هفیطل هک سای نی جات 3 )4(
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gilالنم (۷)  GE beیساونف هسورپ هلبا ها ناسکس نکیا یسردم 49  

 (A) زوقط زوب زوفط هنس a یدبا هنسک یذودحو لضاف * یدارپ و
 S09 نخ ینو AF ناطاس هل ترت كناتویقوا CEL GL Me Slog نطل الم

 هلببسرپ اشاب ناتس بولوا علطم هتک بیارغ هلبسوت بودنا بک ظفاح هرلپاتک
 جاقر 3 و هدکدگ at 4 yb ناطاس تودیک هل هدک دل روس ندرهش

 )0( =( یدر و ییددارم هد ۀ سور (OL دعب نګ ةسرده هرکصتد هسز دم

 لاک النم # هدابندوب یدیازآ ale یربظن * هداوقتو حالصو اکذو Jad لاک

 ةیشاحررپ هحاتفم حرشواکا رذشموقوا علاطم BSL ندنو هدنکلزات هدازاشاب

ew)کا وادا مولع ناعوضوعو وادآ داد  du,لاک یرب ره هکر دشمژا  

alosهرکصتدشرد نوکره رد دهاش  anتوراو هنسهب وازیراترمض> افو  

 بود اعد نوع* وا دیهش هدقدلوا ماست بویلغا بودا Jai Gt ےک

anنددسح هتلیصف ك و هداز بیطخ النه نامزد عب ب ود نیمااو 9  

 نوریدشا روز نداهش هدنعشاد Fil وید یدایوس یزوس نالف yaw دنز
sieبودبا فقوت هدازلضفا  GMهداز بیطخ  athمکح  BASEN 

 تمدقلو * یدلب وش ود ( هللاالاهلال ) ید ةدک د شود هرب یشاب بولی روا
 ىلعو هيلع هللاذجر ردشخاوا لیصفت یلاوحا هدشاقش * ردینوم AU ادیهش

 كش aly نرشوو صسسحر دو دم یناسرک ؟یراذع الثم Ca ( هلاثما

 لضف لاک !Bae تافو هدرب زوی زوفط نکیا یسردمنجص * ذیسهدازهریسش+#
 كمولع عیج بود سرد رطترحوا pl هدنوک orl نداند ردا و هداک ذو ۱

 كفقاوم حرش بودیا یمظع تاهبش لح bly رقت نسحو Lal ندسعاوق |



ican Heeمو  

 (۱۰) دراو یراعشا یسرافو SF العا تیاغو یسهیشاح ربظن هننایهلا
 GaN تافو نکیا یضاق هلوبناتسا ندنسسهسردم 58° DEN یبلچ مساق ال
 لفامو یه ویل زا بانک قوچ ندلوطم بنکح بوشلاچ تیاف هلع
 هلکید یبلچیلع یتفم هک JEN arly to ( ۱۱) ,یدیا ناشلا میظعو
 همور بقیلرب وا یب نس هموظنمو یرودف بویقوا ندءرج النم «دنامرق ردروهشم
 ن ینطصم الثفیسردم ناطلسس هلل pal یا هدب ندورسخ الثم هدکدک دلک
 سرد» abl نادرک خرج بلاقتو نامز ر وره بویقوا یولع عیچ ندءاسح

gam!هدرصع بودیک هح هدعب بولوا ناعلا سرادلا  xبونلکا لب  wry 

 قمزا یراسردم نوح ةبابن ییاوتف هاشداپ نیکعا تافو هداز لضطفا یتفم

 یهدلوبناتسا هدعببورپ واک ابا هج ازوب هدکد cle یلعهدزکسزوب زوفطبوروب
gua yoreیللا هدقدلوا مات  gl abl ablولترس مارک هباح * یدرب و همی  

 Seles Sell نع یهانوقطاب قطان یوقت لهاو دهاز تمارکو تلیضف بحاص
 ید o ر یللازو هر ؟ربهاشداب بوضع یک مج اس ناطلس a Gl یوقالاب

 وقع ددزنلا ous dias SF بوراو الثم Seal lds یهنسک 59-292

 قا ارمشانوکیکیدتیا تافو pet والیصفت هدشاقشیم هلیلج بقانم * یدردتا

 فی رشت یترخآراید ورک ن دم بلک نب رش حور i gee ترضح هدنتقو
 هک یو هیسامالادب وم نبیل ن نج را دبع التم ( WY) S27 وربخ وید یدد نکلیا
 هد هئالث ةهثسسااو رهام تیاغ هد هیلفنو ةيلقع مولع pe یدراربد هداز دب وم
 یدیااماع هبنرلصاو Bae cass "هرات بولوارداقهرهزو !elt هرزوا تغالب

 ۰ یدشمزا یتوب هداضما نیس ,du كس my ندالع نکيا یرکسع sols یلوطانا

ui)كتاه (  alle,لاوسلا قفو ىلع  * saleقلت اهيف  Joeمظعتس *#  

 یجاح یرکسص یضاق bl مور * لوسرربخاب و ةلاسررپخاب * لوق م اهفلا نم
 * .del تاکتلا نونفل ةلاسر ( ظن ( هکیدشعا اضما هل و ید هداز نیسح

gle,لیلد  Jadعاونا ب ولوا س ونشوخ هدناغ النم روب نم * اهبحاص  
 بوراو هزاریش هلبیسرب هدعب بود لع لیصحت نکیا هزات هد هیساما یدرزابیطوطخ
 هدکد لک همور بودبالیبک یعولع pier بویقوا لیبیدبندیناود نیدلا لالج الم
 قلا یساضفهبردا هرکصندلب نکس ںولیر و یراهسزدم ن وک هدعب هناخ ردناق

 غ هداز نسح یجاح هرکصنذلب ترد یکلرکسع cole یلوطانا هرکصندلی

 ةدقدنامایواةدنروهظ هنتفرپ هرکصندلبپ یدب بولیرپ و یکلرکسص ob مود

 لّرع )



 | بودیک هلی هرفس مگ بودیارکسع یضاقرارکت ءدک Lud لسن اطلس ب له
 | .رکصنداب کیا بوئوا لزعهلبا هغیلنو ها زوبکیا نیغلوا JA Jeo هدکدلنود
 || یدبیربغ ندناررکم * یدتا تافو هدنشابیکیا شعلا AS AS زوب زوقط
 هد هدوسم یتافل وم عیج Gre ندهلاسر ج وا یکیا یدیا كلام هبانک دلج كب
 نیدلا لص مالنم هداز Sy (۳ ( یدمیج هضاب ندلاغتشاهاضقروما بولاق

olsردهداژ  Jadهدعب هجاوخ هدجا ناطاس هدارهش لیصفلا  ats?سردم  || 

yal easهلکولس نسح تدم هح 4,4  coldناطلس بولوا  leeكسولج  || 

 | بحاص بولوا نوفوذ لضاف یدنلوا لزع abl هفیظو ها زوتوا زوب هدالئاوا
 ینوسماسنس>ن د النم (۱ع) یدناناسالا حيف ناسا جم لاجو لاک |

 هلا ها نا کس هدعب سزذم ?ds هرکصندسرادم ?ase نویقوا ندالف

 * یدتاتافونکبا ی صاقهدزوءطنوازوب زوءط بولوا cols 4 هنردا هدعب دعاقتم

 همولع 5362 راهنو ليل نولوا ا دلا نع ضزسمو علاقو 122 بنحو لضأف

 (yo) زدشمزاب هیشاحررب هحاتفم حرشو هح وات rl لکد Je ندلافتشا

deیدیس  coeسرادلادءت  as?یساضق لوبناتسا هدعب بولوا سردم  

gle ygتاقو هرکصتدتدمزآ  Gaelبواوا لوغشمو لماک لضاف هدناغ  ant 

 هاشداب هد هنردا هرمز هد سرادلادعدیامرد یدیسالتم ) ۱۹ ( ردراو یار رګ

 هنلبا مور هدعب هب یلوطاناهدعب یصاقهل وبئاتسا هدعب هن هسور (orm سردم هنس هسردم

colsهلیا هغو هجف|یمرکب زوب هنکصو لوز دم هدنلناوا یتیولج ماس ناطلسورکسع  | 

 || قفشموعضاوتەو بیهمو SL sig Lhe sing یذ لماک لضاف یداوا سردم
(\v) iss! asheیدرارد زرک و راص هک و لیسا و ندلا روت النه  yo Diced 

 dal ناسکس هدعب سزدم a8? abl راک زور تابلقتو راوطا تالدت بویقوا
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ottرق یدج** ودنا تافو  eaeثدحتو هیتف و لماک لضاف *ردنوفدم  
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j= Grew Wieن  dF۱ بولوا ندالص یرد یدررد ىلج یدیس ہک یوحوعلا  
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 هذعب یضاق هلوبناتسا هدننامز ماس ناطلس بولوا دعافتم abl هجقا ناسکس

) ۵۷ ( 
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eekدم  

al9:9 9\ ندالص»  As? uy) all Aasسرد  dab gorهلا  clareهدول  
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 د سرد نوکر بولوا سردم هتسهسردم ,Lol دو (lax یدا لصاو

 وب هدعب بود سدعنو هللا les هدک دتشا Suro رک ۱ هللا نذوم ند هرانم

 وب بولوا مدان هنکیدسا لاح فک هدعب تولد مدتشلا ند هک الع ادا یضعل

Leal.قمالوا  GISیدروا هن رد نرالا بود  * odesیسردم نکک  
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 . یدتبا تافو بولا هنلاذمکص نیفمالوا هدنایخد یمیداد بویلوا رداق بوشلاح |
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 (ve) رفت زا زاهلاسر (san و ه فرش اے ۵ دیس ial وو \ alae بوخ یطخو

 تولوایاما ن oleh هددیساما هاشداب ردندمروج دیصف یوهیساما یلعمامالم

 یروکنا هدنسولح هت تور oll نسهسرذم شموک 7 danced aislas ندنردبهدمب

 نیغلوا تلعلا یو و ماکتم تور و نساضصد هسسورب دعا هلیسهسردم نساضف ۰

 یلغوا كسر هر زو نالواسوبح هدناو ance راب abl glils ییاطلس «po هدعب

 نیکلرکسع یضاق یلوطانا oS لک دا عر توراوبوردنوک هلا تالرعابا هکمروتک

 هلادوفروف ناطاس یلغوا odes oul Je هلدعاقت ةهقطو (OL دعب تور و

 BE زوب زوقط بولوا Fl هدکدلک بوراو بوردنوک هحالصا ن راشام
 بع ناش حالف phos نادنتش» لضافو نابز نرش * یدتنا تاقو هدیدب

 یدالوا یرادقم ناسکس ندهفلتخ نوطب * یدیا تاربلاق یعاسسو تاریخ
Gala!كنس هدلاو یردب كريتحوب  yay٤٣ هللاذجر * رد  ( case! pede ) 

 sols هر هسورب os یاما هدلویناتسا تهاشدار دم ےش ن دو ن دلا رد الئم

 مرکو Sele dle * یدلوا Jain ۵ لوید گه یصاق هب Joblit هرکصا دلس نوا

 QUES موظنم یرتولدا هدو هرمظن ganze gad boy الع بو قالخالا
 هدعب هنحگهدعب هسرادم sans لیلخ التم (۲۵) !yaad یمظن نکل بولوا

 owns هب یلوطانا هدعب cols هل وبنات سا هدعا سرد هن یاس du ده هاشداب هد هنردا

 هدکل رکسع یضاق هدنلئاوا كئسواح aes بواوا رکسع cole هثلیامور

 AX ps Meo (v4) یدبآ عضاومو رخ بو ets ملحو Sols یدتا تافو

 هرلوصق یا رش 73 ,able هیلفو هووص هدک دنا ie < لیصح ندالع لاج

selsر زوهدشنامز ماس ناطلس تواوارا درد دعا یلوتمهنعفو رع ناطلس ه دود  

piىر  Lobنایلس ناطلتس تولوا مظعارب زوهدعا توتد  Ekin gl> oi 

plas Se ءاکو بم صد رب ددو ل اقاعو د ها یدنلوا لزرع هدنلس . Ars 

(vy ( ردسشع اش تاریخ راث Tan’ * یدیاراکربخو یلص ورابع شا 

  colby colsكرلکل رکے ع  Foهش ر ره  Jilناضلس نول وا  ploیو ناخ
J مو رهن هدک lS توردن وک هلکاسلیا ه یر وغ ناطاس plesk re 

  cobsهدعد یدلوا یرکسع  ablaadeyتوالوالرع < bزوب زوقط هرکصندنامز
 هدزوفط زوتوا  Sleیدتا  ( vA),سد ردا دانم  = oolرلکب  y Wasكس

 SS و هاتشدار هدک als deg) ods 23 یروهط شان رق Bo یسحاشن



o Beتی  

 | یسرافولدآ تشرب تشه dh ANAT بودبا راهفیظو قالب وقلیآ بودباتبامر
 ی رد بولوا نور ching نونفوذ یدزاب نام۶ لآ حم راوت مظفییو لص
 (pL منی عساج ییدعظع دناوذو ,Steal دئاصق فیطاو ex یسرافو

 .تافو هدنلئاوا كسولج نایلس ناطلس نولوا ندلاقرداو هدلاک ره * ردراو

 یدبا لماک "یهو !Me Foy ردیلغوا كنوب یدنفا لصفلاوبا رادزتفد ردشعا
(ya)هدازیبع یدیسالئن»  gan) flهدهردا سرادلادعد ا ندالع زدن  

aldolیسضاق هردا هدعب یسردم  avodesهدغب یسردم هاشداب  AIM GES 

 یدتا ,ol نکرولکندحهدزوتوا زو زوعط تولوا دعاعتم هل ها ز وبهد»ب

 ج رشر عدع یرظنو عفانو عاج همالسالا ةعرش نتم بولوا لماکو لضاف

 ?Gry هدازجات هک كب Taney رفمح النم (۳۰) ردراو eo ol کیا بوزان

Gorندیربغو هداژ هحاوخالنم یسودنک بؤاو ایروما ردم هدقاخس كهاشذاب  

 الطف ەئ wah رب ویس ەس ردماشاب دو هدقدلوا dle روهشم delas ںویقوا

 ناطاسبونلوا لرعهدنرخاوا كهاشداب بوابرپ وقلیجاشهدءهب بویقوا ندنوب

 ندنرفس مع !gh رکسع یضاقهبیوطانا هدعب ALS هنب هدک دا سولج ماس

 99329 یرب dhl ك رع هنو یرکسع نو “ود dais O رولک

 مدانرکص orp هلوب لدب هع رب منا هک ?as مهاشداب هدکد تا مما IS نویقاق

 نيو بود مدتار اتخا نکل مرولب نسربد كحرک ید وا تولد نسرواوا

PST)هللا 2 هجر  cain aleهما تس وه هل عطا  Sys go!یاتک  sei, 

 ات care We (ey) Gal اد ردا هداکذ و نافرعو لصف (ع) ردراو
pa |روب  Meeهدفدلوارهنشم هدلاع هللضذ بویقوا ندالضف رد ردارب كرفعج  

 || بولب رو نوک "هسردم هدعب اشاب fe هسردم alg Cul هدعب gale هد هسورپ |

E az iعیچ * و دعاعت هجا دا  gloرهام و لماک هدم  

 یک ایرع برع ءافلب بواوا رهاب ییضف Sal راہکد وخ هد رع مولع
 ردشلوا کر یراعشآناودیی رع نود هب رع ala pS“ ر اعشا و داص

Geیدناوفرپ لئاسر هاو یسهیشاح هحاتفم ح رش و یرااشنا یرتو یسرافو  
 لول قداص و Atty tlio ردشعا ظذ فیطا تباغ یبرع یدناقع نتم بواوا |

 نافرعولصد* یدازانعیدیا زابهش هدلبع ylel (,ر s ) تولوا قالخالا دیج

 ۱ | ازم نا دک ند« = نداابطق ae (wv) * s+! 5h یرظد هداند هلا

 ۱ لیمو لیصع ندهداز هجاوخ النمو ندیجشوق یلعالنم یردب كنسهدلاو یمور ۱

۰) Silas ) 

1 



KE ior Be 

 ,tle لضاف یدلوا یسردم role نولوا داماد ههداز هجاوخ فا rt اض

 یدلبا لیکن نیرللع بلاط ?aa ب ولوا لوغشم wrk هللعو یالخالا رکو
 (Cer یدلاق ماتا بولوا ینفلومهصن ند د اوفو لئاسر gal تافو هدکلهزان

a> ene Soot Mieدلا بطق اتم ] رول ن یدررد  jal pcهدازهجاوخ رد  

 هدقراعمو مولغ 22< ج Gal fuse یسهسردم a >وا بویقوا نداشاب ناتسو

 dy هاشداب ۳۳ gles باخ هتنامز HP هدهیضا ر مولع بولوا لماک لضاف
 (pa یضاق 4 , ییوطانا وب م انالار ووا تایضان ربوندبا هحاوخ

esهدر زوتوا زوب زوط هدک دلکبوراو هج بودا لزع هلا ار هجا ز زو  

 یدبا ABE تو رم بحاصو روبص وروقو سلاو عبطاا ماس یدتیا تافو
 الثبانب و زق هاش LE ce الثم ws) زدراو "gil ue هد هیلعع مولع

 دعب بولو ا رهام ا نیغلوا ندنلسنابطا بویقوا یولع ندّناود لالح

 زدلماک و قذاحبیطو Joby db نوچلنوب هدازدب وم الم نکبآ رواح ةد هکم
 ماس ناطلس بودیا ¿ نییعت هغبطو ?ax .یرکیزوب بودرونک یتوب هاشداب نیکعد

 ata بنا ره بود رتبحاصم بوندیا لوبقم a wade سولج
 فب رش سفت كد هخاشا ?ad *هروش یدشا تافو هدننامز نایلس ناطاس

 دناقعحرش و ههدازذجاوخ تفاهئو OT نآرف روس و تابآ تابسانم هقشب و
 حرش ررب هبطرجوم نمود هفاک hey ه یزغاسا نمو هیشاح رر هه دضع

 لاکهرف هک ینامرق لیعاعسا Gall لاک Me (wo) ردشمزا لئاسرو بتک ’ase و
 Aram هدهنزدا سرادملا دعب ںویقوا ندورس> الثمو ندسلح GL یدرارد

Jaw yrsكن  ay yڊ بواوا سزدم  gels otaندشاس کو هداز دب وه رکسع  

 بود اامدرمخو ظحهدکد ردتنا دتا aaby‘ ةڪقا !gal ws لزع نیکمنحا

BANA Wry 2دا عو  Sorteکو یا ریست * یدلوا  aslردصو  

 هک ae n هفد اوم ce re oh همس ۵ el Jl Sa او 1 ٩

71 Leis رخ ۶ ندا ot F(A) uae. ریهاشم ie: نالا || 

 oda وشااح ع Lar lus ردب ردب كن دنفا دوعساا وا one یدرود یعوا ج

 یدلوا لماک تاغ هد هنطاب و هرهاط مولع بفاوا زا هذاشراو داره لصاو

 شم ae iS هدک دلکن dF cy ob yk ناطاس on er نکردیک هج



1 
۱ 

 می tor لمس

 هبارس ائایحا بودبا تعیب بوندبا حب توب هاشداپ هددلوا db وا بوبد مرولوب
 عش ید ونک ابواب i مظع رپ اک وب بودیاتبحاصم رفاو بودروتک

earlتوقو تلیضف لاک و تعزالعو تەجارم هنهش الو ارزو یدربک هنیمب را  
Satta,جش نکل بولوا هززوا تبيه و فوخ  releیوقت لها و دهاز  

 یحاقرب هدشاقش بولوا guage تامارکح یدرعا لاح pd الصا نیفلوا
 یزورسن دلا pores )۲( یدساتافو هدنیلکسا ore Su زول jgale yay 55 ذم

 لضاف dle یدلوا مس هدنسهب واز هدنئافو كن ۲ بولوا ندنساملخ یصوا &

 زوةطراب داوا eae را هنسک هجا ندنوبواوا لماع دهازو دیاعو لماک دش محو
 هبصق GAN بسلا A ریما تیالو دیس (۳ ) یدتا تافو هدتلا BS ژوب
 ۱ ندلا ناز Sorel مش ندندالوا Lab sek هدل وتناتسا نوغوط هدینساهرک

 ندن_سافلخ یسدق فیطالا دبع مش نالوا ندنسافلخ كن زاترمضح یفاح

  orlدن ص و داماد  Lal Aasزا هد  * Gr slبوراو هجا زا مع ۱

dnهدنرکدلک 4 هس ورب بورو ینامز بطة هدنافرع هدقدراوادتا  

abeنوش وہ  jan!ناطاس یییدلا نساعدرمخ هرکصن د هلماعم  Aeندنسالع  

 تامارک ده كتالو دیس * هنلوا رظن زدشعلوا لیصفت هدنلاوحا سابلا الثم

pall coastوب جش (4) ردروک ذم هدشافش یجاق  Fol She Sd 
 هدننافو كن ا و ید يه كنهفیلخ sl ج بوث وص نکا سردمردئدلا

 نوازو زوفط یدازب رع قارغتساو هر ذح ure یدلوا یداشرا plans اق |

 نداضق رد ردارب نادلو النمر دسایلا sok میش (6) یدتا تاو هدشد

 یدلوا داشرالاب زاحتو دا رملصحت ندنآ و دب < هر هفبلخ یحاح حش و عزام

 هتسیف شاافو یدا لوغشم هتدابعو te بولوا SF دهازو sles 52 فراع

 یجاح FP ردیلب رقناک ghee نیدلا نص جش )1( ترذ نوازوب زوفط
 بور وتزاجا هقلخ داشرا اکو بیلچ ییلوب میش بودیا لیمو لیصح ند هفیلخ
 هدزوعطنوا زوب زوفط یدا دش مو دهازو دنامو dle * یدتا ماقمع اق هنن رب

 زدیلهسورپ هفیلخ متسر جش (۷)ردنوف دم هدنناب هغیلخ یجاح بودنا تافو هد هسورپ
 الب بولوا نایبص Joe نوجا افخاو رتس ینلاوحا نکل بولوا تامارک بحاص
 لام یدتا لکوت رابتخا هدعب بولوا تعنص لها اقباس یدل gu زوس ةرورض
 تافاکم هلفاعضاهنروتک هی دهه ودنکب ودنا ماعنا al dy انا نکیغوب یصنعو

 ( هغبلخ )



HEی مو  

(a) |هدکدتا دارم لیصحت ندنخاشم قیالو یسلدنا یټ رغم نوی نب ىلع دیس  
ope |توراو  wg! Eهدماش تالو  jesبودا تیر  ondور  duهد  

 * یدتا تافو هلن كب نوازو زوفط بوراو هما تالو am بودا نطوت

 raat ۲( ا هدرا هجو نیغلوا dala و هیفح تامارک gate Cleo تبحاص

oly |دازفوص )\. ) ردجاتح هلیصفت لاک ینارلا ةيلج بقانم ىدا هللا تانآن  

 paths“ " هدنامززآ و د رم هی رغم ىلع دیس ن کیا ںنعشناد نج را دبع عش
 یدتا هقیلح یو od هسورپ هدک دتک هماش نيغ وا یو 2p odie A بو دنا

 نوازوب زوعط هنسق ley isl at sles عضاوتم بویکن ساب ماوع *

 ه هما ¢ ی را رسا و قلطع ر  هدهنایر یراعء هللا ږد UL چ Cv ( زوفط

pe۳ ىلع للو  wi}!راشحا  isهزار نشاک # یدشعا اا ا هلا  

Cryلومعم  opuila’gزمسنعجا رھ  J, ilarفب رش رم سن ر هژهداقد  wy Jb 

Jgac peدیس(۱۲) ردنوفدم هدناو نکاس هدرهشقآ بصق دنامرق یدشلوا  

 taeda مال Sharm gy ردشلوا روهشم هلکعد Git partner 6 1A دجا

 یوننفمم lag هحاوخ OY واندناکجاوخ اشم ءاردقءایطع ال وا * Job دج مال

 یدا مرکمو ززعم ALM نيب هدمت راد نیفلوا ندنلسن یوعلا برا dey مع

LIU *دجا دیس هکر دروطسم هلل ونهدناسنفالارح باک یزونلا رهاب بس *هلساس  

 Bo مامالا نیا یضبرملا یلص AEs یسیع نیرفهج نب ىلع ن دم نا
 فا Sn a 1 و esata Ae, AY a 0 ۱ ن لع ن Crom مامالا نا ندناملا ی ز bo cy رفالا a ن قداصاا |

 هللادبع یش كلوب هکردوب Fo Sloe dale Ul * مهنع abl coy بلاط
 ید وا ند.خرح wars هحاوخ ید وا نددنف رس هللادسع هجاوخ یهلا

 هجاوخیحد وا ندننشعن نیدلاءاهم هجاوخ جد واندرا.طع ندلا ءالع هحاوخ

 ندتنیمار ىلع هجاوخ دوا ندیساعاباب =A هحاو> دوا ندلالک دیسربما

 یلعفجاوخ دوا MANE فسوب هجاوخ !Foy ندیناو دع قااادبع |
 ماما د وا ندیماطسس دیزباب جدوا orl < نس |wh وبا یجدوا نذیدمراف

anداصاا ر  asدوا  ae J eneنالس دوا ندسدصاا رکب یا  

 ها لوس توضح دوا ندمس دصلا رکی وا Spar یحدوا ندیسراف

Jnoلیصح ندلسو هي ۳ ها  JX,كس روب نم اهدار * ردرلشعا قد رط  



Eh ton Bee 

Saalهرزوا لاوئموب یرلآ امربخ لاوحا لاسججا  Syنب رک درف درم لوا  
 لضفلا هللا ام هلمام یدنتشقن یدنفرعس هللادسع هجاوخ نیفراعلا بطة ترضح

galناتسآ * oyeنکیا هدنسهیشآ  NAMحش یر هفبظو داشرا ةغیاخ هلب  
ailsیداّوفدارم هدتبفر قیفوت ی رط لواو لصاو هنروض> ییهلا  val 

 Anaad‘ نالوا یرانسطو هدمورراند ندمع تالو مود رم خش * یداوا لصاع

 هر هاب دن "دفرام هفیاط بولک هلند موج pel هدک دنا مو زی مودقهواي“

  هشاب خاص Lele یرقونلا بجاو ”SE ترضح یدلوا مامامادم لیلا

 Be دجحادیسمزب al یدعتو ریدصناک | یدرفرندنع رنو مبظەت لاک بولا
 یرحالارثکر عفتاولص هل ااش ءوضو هدنتماماتدم نیکعا یلامل ءایحا یلاؤتلا
 ندنتحارتسا یهدنامزوا لاغتشا تدابصریما * یدردیاانثو حدمنو د ردٌشعا ادا

 هراسهوک نالوا هد مراوج هلباتسا یکیارههره نوجا جش Ble هذقدلوا لاّوس

 ندناناب لکابولاق هدنان بولاص slope یری, هدک دتا هيه ale بو دیک
 * شعد مدشا داشعا هیاوخ !ashy Got دانتسا هر هجدنارطواضقرلتا
 ناسه بولوا هرزوا لکوتو درج abl Ny قشع كلاس داعلوا كلذ دعب
 بوروط So Fel هدتسدقو هد هکم * Gael هللاتب هارمرعهلبا هسا هنادنوا

aioلفغتشم لدو ناجاب هئدابع بشزور نوجا برءاضر لیصح نکا هینبلا  
 بغ هنارخ aE لوف ,Framed نددرفرب بویلوا gle> tb نولوا

Quayن دبر  BLE] | yeیدردا قافناو قدصتاعاد  * 
 !as تودا لاسخرا هوای ند هکم هللا تدنر Ske” Spar توعد هدسع»

 هلډج بوبا ده هو هیکن هدلوبناتسا هدکدشا لاقتنا هترخآ مش هرکصندنامز

 لاعلضذ * رلیدلوا نکارو یاس هتقبرط ماکحا ءارجاو نک اس هلب Jame دی رح
 la حد نه Gr واح فرش wy واز نیفغلوا نولق بذج كلام هللا نویغلا

 ناکل اس بودیا بااطم و باا ره Dy بصانم باب را ةت هدقدلوا هافش مالمو

 Ob راترضح هيلع هضیف هللاداز all Lean Sal * رلیدلو قلم dove مزقحهار
 عرفو لضا ره رد عرش یاضتفع لع ییاداعتسلا ةثئوروم تادامو نادآ

 بهذ«تعباتمو GES ذ تموادم مانا موضو ىلا ل thal ماعطو مالک تلق
 هدنروللاعملروضح بقیع وارکذ هیلکلاپ هب ویندتالکهدافب رش سلجم * یدیانح
 بیج سس هللا راسکناو تععو راقوو تبیه ناشیدنا ربخ ناشی Jo ناشپ وزد

singیلو لوا تولوا یراهرطاخ كن زایضهب * یدرارولوا بیغ لاو هج  SEN be 

( a روضح ) 



 | ناوصاب ناوجذسخا ندبلج ضیفبلق !db Gat ضرع Alb هنروضح
 || نافرع لهارپ زع clase جش نالوا یراداشرا ماتماقو یراداماد یدرردبا

"psyاش راد هلتداعسو رعهدیکیا %2 زوی زوغط حش تربضح هکر دشعد  alae || 
alae۱ هدکیدتا لسغورزوا یرلتتصو نیرار یتارون مسج بودبا تاحر  

 || هدفدلوا یلوتسم یلک ءاسی>اکی ندنراتبناحور بواوا قرغ هقرع قرفاتاپزا |
 || نیمو كشى بودبا رظناکب هدنرب رهو ?aig هرک وا ربک الا كالا ها همکک

line yok asرهزادنآتجر "هزانجهدعب * رلیدت  Peoهد زل دود هراوئالا رها را  

 || رظان هل اربح لاحوبراسداوارمءاح هدلحوا بوئود تاذلاپ یتودنک هنفرط هلبق
 رابد رو تاولص هت Lif دیس pam ح وتفلا اد حور ندنرابعت لاک بؤلوا

 هدقدلوا روهشم هالطدو لع ?pag dow ندلا | نوزوا مش (س)

 | ردقلا Jes * یدتا داره لیصثود رح ۵ یھلا جش هد دنا شه هیت

 | متسیا ?DENS قي by بولکیرب نداسل*یدا Lull نعضرعمو بیهمو
 || تودیک داوب قد رطوبا ندنا هدک دید معقی رط ?we قل رط Sold هد دید

 | رولب یییلجنانس ینایمرک هرلنلوا رطاح هدسلح هدک دتنا توکس نذنالاّوس

ctزرولس بوبد یراو  ot Waoردندالضفو ردیضاو نود زسرولب ها  | 
wv baoكنارساما ردشغا لیکن ینوصت قد رط  aleهتسک لوش نسزاب  

 | یتمه نوسلوا سردمكرک یضاقالرک ردنالمکت یی رط delle یتسمه هک كت

 | ندم رط بویلوا رمسملوااک ag tl قوس هلع قو by یمفن یتایلوایلاع
 pear zed رق یرازم نیدلاجات EH هدهسورپ هدنرعرخآ * یدیدرولوا مور
 (A تافو هدقدلوا ماعنوکق ر تویقواست هروس هدنتسوا كنا نوکره نویشود

 ۲ زدندناسا راکثخ الئم یلج ale an (۱: ) یدشوا نفد هدل-ګوا بودا

 set هدلوبناتسا * یدلوا دانم لصاوود رم هیهلا حیشو عراف نداضف

 لطاف یبوکسا هللا فطا جش (۱0) یدلوا لوغشم هتدابعولع بوپابذیکتو
 لیصحګ ودب رعنیکمروک ت مارک ظعرب ب وراو هبیهلا حشو تغارف نکیادنعشاد

 بوروط Fl تافو هد هعموص هدغاطرب بوراو هب وکسا هدعب * یدتا داره
 | نتضادرودهزبوزک هدنفارطاكنوب یرانا وج رفاک * یداوا لوغشم هیدابعوع

jaeرلیدلک هناعا یراهعن بو روک نیرلتدابع 2  Cur)نیدلاردب جش  
 عطقنمندعلخ و نکاس هدهنرداهرکصندنتافو كن بولوا ندنرادب ره یهلا شا

 ) هر )

 هدتعیع> راحت ورد yee رط ءایسراب دل وا coma هنسک قوح هل داشرا كنو تولوا ۷



SE scr Bee 
 OO س س

yayیدیا  (wv)ند نیدلاءالع مع مش  paleا یوقتلها یدبا یهايساقباس قولا  

 نیکعاسانداش را بوی هیکتهداوب سا یرپاههظع تامارک بحاصو لاحو هذحو

 جش رک ربکه جروب هكا لوب رب بوشلاح هر ls Fg , *یدلوام ws هک نوح

 رادعمرب هدنلا بولا ق 3\ nb جوار نود رولوا هل وب لوا هلنعنص Lc ؟ لوا اکو |

 یراجرو oslo رایمک وق نیغلوا یسهکیرس نوتلا صااخ هدف 431 ارب هرب بوئوط

 هفیلخ ناعلس eo (vA) ءاشبام ىلع زداملا ?ail gla * یدستا ادا هلکنا

 دام او د رھ 4 هقیلح دوع سم an نکا ندنرللوف De AH نا ظا

 هبذجو لاح بحاص !ols لوغسشم هداشرا Gob aXe هدلوبناتسا یدشعا

 Gal یحاص ashe تامارکو لاوحاو tar cal دنوس یبساهک هدهد یباغوق

  gtردنوو دم هدا ویئاتسا ردات هلص  oe 5ردروهشم یرامو )۷۲۰(

 "هداز ماما میش < Solتواوا نکاس هد دیآ تالو  Jb dlلماکو قراعو

 تحاصو  feeرو هب وڌ  ۳9 Lolتادهاعو ت .  asksتولوا  asره هک + Jلصاون

 حش (۷۱) یدتا تبالو بتر  Sule Jel dle S25) Galle eeدهازلماک

 لوغشم هداشرا بولوا عضاوتمو داع عروو  wpb (yy) Galیلج هفیلخ
 نتاقواو فراع هن هنطاب و هرهاظ مولع یدنا نک اس هدهنردا ردندنراد ره هفیلخ

 هنسک قؤج نیغلوا ریومو دذا یظعو یدا فراصهتادابعو داشرا و ظعو

 لضصفا ید راربد نايس لیس ree ندلا نام an (yw) راد دل و ۱ معده

 تاضاب ر بواوا as هب هب هفیلخ یی SA دنعشلادرومشم هالضف هدموخ ره هداز

 نامز دعب لوغشم داشرا بوراو EF زاغ هداشرا بودنا تادهاحو

 داشراورسفنو ظعو بولوا نکا اس هدنسهیکت اشاب نطصم فولک هلوبناتسا

 نیدلالاسجب عیش (۲ع) یدنیازاسجت هداشراو لب رکن یرادب رعرفاو بودا
Gladبولوا ندنرادنمشناد یللتسک الم یدرربد هتللخ لاج هک ینامرق  allied 

 رادقمز بور دزا هیفاک نام اکوب AS ناطلس نیغلوا طخ نسح ید ز وهشم
 تادهاحتو دبر dar میش هدنامرق هدک ab بودبا ج هلکنا نیکمرب و لام

abl ago |یا دارم لصاو  gushesبولک هلوبنا سا نامز دل نیغلوا داشرالاب  

۱ 
| 

۱1 ۳ are, 

5 2 XEN! < ١ 1 سس 

ao VS LO aT ED 

  TET ve 2 ERTی ۰ ۳9 7۳۳ ۲

 هد هثطاب و هرهاظ مولعیدلوا نک اسهدنآ توپا هک اکو اشا یر ەدەجوأدۆس ۱

 | اهل صفر ابو عتصمو api Nati ae بواوا رهت-تعو رهام



oR : هم Be 

 | ae ary) Sal Ju ءارجا هلا یلاوتم تاحانمواکب تولوا دهاحو ۱

 ندہس FO ی ak 9 < بوروآ هر ۵ a! oselals Pa es بویلعا هک دا

 راک رب هرکر هر ر ر یدراردا هر وت رتعساف هی Pony بولوا یشغ یوتآ هعاشا

dle»یدلو | ناسم بواک ںودیشا  és ( é)بواو \ ندنردم 4. 29 دواد و  

 SY As کرو ی رع وادآ دوت os هدقوصت ردن دنساعلح win میش |

| 

 ۱ اح ay مش (ya) یدا زیرع تامارک Jal ردوا لوبعم Cle ب وزاد

 بواک هوا سا هدک درب و تزاجا هداشراب ولواندنسافلخ كنهفیلخ یبلج j - ی

Joهدنس هیکناشاپ  ‘Tlازیدلوا لوغشم هداشرا بواوان  slog el:دغدش محو  

 | هدن ر> وا E ناطاس رل هدلوا عفتنم هنسک قوح ندوب تولوا دهاحو

 نافرع بولوا ote رط ناطا س مارب یباح ناضمر میش (vy) یدتیا تافو

 | 24 < ORAS هوعدل | !Ulam io راب ر ردرباو ز اغز رع هدداشراو

 | نکاس هدهنردا ردشعا داشرالاب زا دا dels یرلدب ره هک !ass ب ولوا لماک

gy Lb ; <a (vA) os!یراصح یرفس فس  Bileعرشعو فراع ردیمارمب  | 

 || لوا بواوا م ls ele كهاشداب هدلوبناتسا cul عفانو سفن روم ظعاوو

 ۳ رد ادو سفت یون مافیاب بوش مر دیک

 | ب

 هناعا ی وا لر راک زا Soo هد ەرە ا نت ا هش !jax wt مطع ۱

 هر a طح ok هاشدار : هدنرادوقوا تدامس fy هدنکوا din بواک ۱

Jyرذاو جد ارزو هلل را هاشدان تورو لام  Aouadتور و  ornهاشداب یش  

 ae هدننأب دو-بالا رج بوراو 4 هکم هد سعد او ose EN اا تیبا

 || هنرطاخ اد هنامزوا ندق راعم iE بواک تادف ب وسالوا صا هکشا ےظن

ass! ieروما  Nelوا نیفلوا ص: ۳  d4 Lsبقاثم یدستا يرد  RF 

 ۴ € نارفغااو ذج looks زاب نا ok ملسناطلسلاوحا رد عسات باب #۴

 ۱ یقاطاا رهظم ea = یهو برع کالم él * eon نود رق هات رواد (مضن) ۱

 ۱ هنس 3 dw lal yo aay, C+) ele Quali pcm ند < یا × ر رک یادخ

AYOهنس دوخاب  AVYی شسولح  ie ole Aشانطعاس تدع ۵۱۸ هنس  | 

A anuدوخاب ۱ س رع تدم ۸ رش  ogبشرد هنردا هاررد شاافو  a | 

 | لصف) یدیغوبیلغوا یرغ ندناخنایلس ناطاس یکب اسم ayy هنس لاوش
1 

1 
 | هدچنا ناطلس نامر دعراشاب نط صم میظعا 399 )\( ,aldol) مو> ص ءارزورد

acy سدملا dled عف ر ena ped C9 ےھت ر opi ian ab * ردشتلوا Aaa هدقناقش 

5 5 ۳ ۹ 



oh ,و Fee 
 ——— ت اا - a ۳ % ی و مس س

 كسره peel ربزو (۲) نکس نوا زون زوةط ang * یدئلوا JS ود ردنیعم |
 LoL aml یلضوا نیک هثود ر زو (۳) یدئلوا لر نامز دعب LL دجا یلغوا

 SS هلیهاشدان بضغ هد هساما نامز دعب لزرع نکرولک ندنرفس مع هلهاشداب

 UBL plum رب زو (Co ردهاشدایداماد اشاب نط صم قالب ریزو ( ء ) یدئاوا

 یدنلوا لنق هلیهاشدای بضغ نکردیک هرصم یدشلوا ریز و نکیا رادرتفد
 نکرولک هماشندرمص» بولوا یظعارب زو هنن رب اشابنانس LL سوبر زو (د)

Ges wilyهلیهاشداب  Cy) Goal JSاشاب لنز یا رب زو  CA)ٹااث رب زو  
 كنهسردم هنفح هدهنردا lal بواوا لضاف dle هک اشاب د یلغوا هحاوخ

olyسردم  Slهدهنردایدشعارب زونوناوا وقم كهاشداب بولوا 2125  

 زیزو هدعب رادزتفد نکیا یسضاق هبصف OL اشاب یربب ر زو (۵) !Got تافو
 نیغلوا ردمو Sale هدناغ یدشعوق هنسهظفاحم لوبناتسا هدنرفس pos بواوا

 ناطلس یدلرب و قلمطعا ربزو بولبدروتک هماش هللا هل هدنلنق اشاب سنوب

 ناطلس اشاب داهرف رب زو (۱۰) یدئلوا لزع wth: Ay كنسولج كنایلس
olehبوئلوا لزع هدننامز  SLAYیدئلوا لتق هلبضغ هدهنردا هدعب بولی رب و  

 علقو خاک ثعلقو BF عفو ذروباپ علق (ماشداب موح ممتاحوتف ردلصف)
 ,Bald * ركب رادتبالو دالب و عالق رتاسو اهر دعلقو ارام ندرام ثعلقو دما

 ةعلقو باح رش هعلفو كحمرب ةعلقو كروس دعاقو راعس ٌهعافو لصوم
 یرود aal5y‘ هدیرد ald, lis‘ ٌدعاقو ort. ‘aal9g ab. ‘aal3 aS اطنا

ot |ماش قسمد  lib ‘aal3,ٌدعاقو  ‘sald, lesف رش سدق  de) ‘als, 

 دالب es و طایمد ٌهعلق و هب ردنکسا aald‘ هرهأق ,re ‘ald * ماش 1

Aw Neg ake bo. fre |لاو>ارد لص) یامت هللا اک رش  (cool, ri 

 ناطاس هکردوب یلاججا لاک arte لیصافت نالوا هد Jacl عاس سولجلا لبق [
ches! SEAL |تیالو ههاشنهش ناطلس هدهقرفتع تاقوا هدکدوب  Shp 

 تالو هدودروق ناطلس ییهیسایا تدالو !xs نا لوا واک وس تاغ :

 | میلس ناطلس یراکدعوسكنارزو نیناوابوطغو رب دمو ats Sle GE وراص |

aنیفلوا اوه لا دچا ناطاس  wg) gl WL K\ناطا_ س نیکعلربخ اکا اعاد  
—_ 

 ( دوقروق (



Boeمک ا  

 ا یدتا نام یلک یابناق ناطلس نوین مم نیو دس> دوتروق
 نیفلوا لصنم هلاتسسجرک بولوا كنسشلحم Gb رهو كنت ,ik gy رط

 ضد رمو دهازو tle bib ناطلس * یدزدنا ازغ هزافک اعادناخ مے لش ناطلس
 4325 ادعا هناخ ملبس هلیضاوغا SLT نیک ا ضد وفت دارزو ینروما 3

 ود نسهلوا دبعم هلیطض كخاه» نابه <err A هلا aS ردقوب ماض

 ۲ مدرک, هک یتمدخرهتئمو دود مف (ےظن) ناخ مج لس نیکی ل ۳ ۱
Lewر نکرد  Eبودن |ناذیتسا نوجا ناکم ليدبتبونعلا ود #  

 دیدفک نالوا glade كناخ نایلس ناطاس یلغوا كنودنک هدکدلرب و تزاخا

 تجهدیا ضرع تالاب .بورزک یاب ولنلود نیغلواءذهنردا یردب .هدعب یدراو
 we رونندهرق ندهفک نالواهدننساش ییا مود هللا Kus رفاووید ردراو مزومآ

 ناخ el بورغاچ وب د زدزاو جرف میظع ینرکسع یلبا مور هاشداپ هلب رکم ارزو
 بورا هلزکسع هدب of ز دف كب اد هاشداب هدکد لک نی قازوق وقر هنهلردا
 لبق هصن هنایکج جانح هلیصفت لاک بوشلربخ ارا dbl pat و ردب بونوق

 هدننایح ودنک بور و نا هردنعم هلب رکم ارزو یردب هناخ مملسهرکصندلاقو
 Linas فحو رتفو ءودوتآ ارقاو هلباهماندهعهکماعا ,Leshan ودنک ی هنسکر ||

 بوبقکنیغلوا gar مدآ رفاو هنا نکل بولآ نوچ رطاخیردب !Say بوردنوک |
 میس نیکعا دهع هکمر و ؛دجا ناطلس stale db رابتخا نسح هاشدایاقناس |

 هک دهام نوح#* دهد هها هک تسنا تنطاسوتلود (ےظا) نافرع بحاص ناخ

 (les) یدلوا «lor هن روهط زدنعم بر yo نوید * دهد هاک اتتاود دهد

 هدازهش هدانناو (هصق) هل ءایشالاق !BM * هاشلاو ناطلسال BAN سیا
 دن نودرونک ی دجا ناطلس هاشداپ بودا تافو هدنامرف هاشنهش ناطاس

 ید ناخ ele بودیک هلوبناتسا هليا رکسع رفن كيب قرق هلج نوا كمرو
er ۱بونوقرکسع یکبا هدنناب یی وک ترص هد رقیلروچبوش هلرکسعرفن کیہ  

 راتوسم ردشریاررض ریلس نکل بورو كنج ههارکلاعم هاشداب هلیساوغا ارزو |
a ۱ارزو بودنا اهدود هیلفاص نداطح هللا  She ikندروغوارب  

os!ینرکسع ودنک هدارهش  anteبوشراقرکسع یکیا بویلوا هراح بوشااح  

ifكنلبنوعمه هدروا هلجان )3(  * jo!نوح ناهدهدرک زاب  hyس ز *  

wales. ۱ناهج * تشدو هوکرب  CS(رث) تشذک دحزا هک نک سا  

 یخد ودنک نیفچچاف یرابفاب بولبربق یمیک بوئیص یرکسع كن هدارهش تبقاع |



۱ oi Be 

 هلم هتمس زکد هرق  dlعجب مذآ كب چ وا کیا ندراناق هاد هنوک جاقرب بودیک
 وډنک نوردنوک ندهرق ههفک ij Kuo هدقدراو هر یفئدروط GAL بولوا

 دچا ناطلس هلهاشداب توعد هرکصند a ley ( روما) رلبدراوبوش هب یکرب
 Sh ز (goby نوئوق هدننس هپد هلام هدرادکسا ust نوعا كمك هن

 هنب 2591 ناخ میلسس بولوا رکسعرس بوشلوب ةهاشداپ بولب روک هلتکو شو
 رهدلا بل * اهتهاشاو نيع ةدقر نیبام (مظ) نکنا شعلیفررقمكلردنوک

 دجا ناطاس بودبا تیعجج راب زی atl وا هحشهوهفم * لاس Gl لاحنم
 یربدت 39 مادقا 3 as وب یدلک ندتقح Lol < جاقر acl یلالسح نوا

ablكن آ بود اهنا لوبق  geبوصاب ن زاوا كناکرا نالوا  wy 

cai!هدم بور ونوا نوک جافرب بوفروق هکمرک هلوبنانسا هدک دنشیا هدازهش  

 بورد وا هب ودنکی هاشنهش ن, دج ناطاس یکب OT بوراو هببئوف بودیک
deهاشداپ بودیک هلب رکف كمك هنلبا مور هرکصندط,ط یب یلوطاناو نامرق  

 هسصاح هدقدزاو ههئوق یدلوا دیفم بو ردنوک Jalil هکمردنود وب

dee,رلیدشبالیع هناخ یاس بونجنا اکا بودیشبا یربخ وب هایسو ہاشداپ بولآ  
 م رک قلخو لماش فطا هکاجناز (i) هب رذپ ناخ ple هدف by (هصق )

Soundهاشداب نیکمردنوک همان راذتعاوید * سرب ارجامو نکوفع :درکنمرچ %  

 الاثتما دوب بوردنوک نتارب gl عض نعام“ یلوبکیت هبءزدنتم gel ظح
 كب A هداناوب oye Ale Keil زکسعرس iy هاشداپ هدک د تیا طبض بوراز

ganماس بولک هلغلق الوا هلمدآ جوا نامه دوقروف ناطلس هلا ارزو  oll 

Seasكناهاشداب بولوا سونام هتغارفو تلرعو سوم ندتنطاس هدک دتشا  

 یددمدجاقندن یشدجاناطاسهدقدروص وند یدلک هلبسهن ب ونجا aS و دلک

 تح ناکراو she هلجج هلرهاشداپ !jo هدکدلک ناخ ole (ناخ ple ندمآ )

 هدرهش هللاي هو تکو شو تب زنوربب نددحبوراو وشراق ro دوقر وق ناطلس
 بوشواراوسوهدایپ ناکراو Ke dar یسنربا بولیردنوق al pw بسانمرپ
 هدک دروک یرظت فقس وب pat راب ر دی هدک دریک و رګ ا ںوروتکه بارس بوشودهنک وا

 شوخ تلود نشلک بیلدنع یا * تان اک ناتسسلک تشاذن افصوت یہ (ےظن)
 هرکصا دحام lamas y تودنا امد رخو OF راهطا هوم = یدمآ

 نمهاشداپ LIL رگ هلج هحهاوق رادمان لس یدلک alle بویلمالس هدازهش
 ضرع ههاشداب هللارطضا یصوصخوب ارزو (CSE قافلا وید زدکرک قلواوب

 ( هدنرلکدتا )



o cw Be 

Vert هدقنافش باک نالوا برقا ae? نکل بوند یدرب و اضر ««راکدتا || 
  isناطلسک ردروک  ybمیلسیلغوا  SEرکسع رس  SEIدوا بودرغاچ

 اکب یتنطلس الا مردپ هدک لک  plaنکل بوبد نوسنا تغارف ودنک بودیا

 هدصوصخوب هاشداپ  Thyنیکغاتعجا رم هخناشم ناخ میلس بودبا ددرت نوک
cob بوراو رلوطع مارا هدقدنرغاح = els a a تودبا ete weds ۱ 

 | نسر واوا  ogo sol aie Sellاضر تطاس تودیک یددرت كهاشداب هدعب

 |  ablمیاست  ( Gaelكنرفص زکس نوا زوب زوقط (سولج  ewنوک تبس
 نیکلک تزاجاربخ ندهاشداپ  alinنودنا سولخ هنخ هلناوارف لالجا ناخ

 هبالعو لج ادخ ترضح باثج هه" وا رایدتا سوبتسد نایعاو ناکرا عیج
 یردپ یسنریا بودیا اعدو عرضت دحب نوچما تیادهو 53 وتو انو رکشو دج

 توعد ینو  UKEمظع  YTبو وانلا كن ردپ بوراو هباوأم تزعیارس
 یا رک تئطاس تناما دوا  aig SILو ! com 9 phenهلا اعد رخو

 ودنک تویلهالس یدیعهس ردب دن دج هاشداب هدکد تا ےک  aleیدلک (3)

 ندناهج * ینارف بحاص رولوا كنرق لوا هک * یتا رم اکر كلاع ره رواوا
 نوکرب ردسیک لوا  * Gzناهجوب تقیفح * یتیرب كناریوط یجادیرب

Ja هاسداب لا او>ارد (لصف) رد pany هدنانوق یدنو نالک ® ردرذکهر ر 

 [| أ هدوقروق ناطلس بوبلشاب هتکلع لاوحا ماظنریدتو هتلادع ءارجا سولطا
 هخشاشمو هتاداسو العو هرکسععیجو ن رافاصس یلادمو ناخوراص  Gjشاخ و

  Gaysمور ! biیناخ نایلس یللغوا بوردنوکر ما هغلوا عج بولک یرکسع

 ناطلس یردپ هدعب * ی دنرغاح هلویناتسا  jbلیصفت هدوراقوب غارفلا دعب
 ! pintsهدن رو هنردا بودیک ه هقوتعد هرزوا  Slogهلوبناتسا یسهزانج نکا

 زوتک  phهدارهش ندهفک هلیهاشداپ رها (رفس) یدنلوا نفد هدنناب یعماج
by رارکسع SoS لبا مور بوپ والا هلنکو دو تنی ز لاکبولک ناخ ole 

 هدجا ناطلس هدیلوطانا بوتلوارلماعناو رارقرت هن رپ ره بولک  alllیرلکب ضعب

 , bleناطلس ةدعب * رلیدنل وا لتف نیکمروتک هلیادنب ودیق بوئوط یرلیهابسسو
 و یسالیتسا هدیلوطانا لدحا ! Jeoلام بلک هنهسورپ كنبدلا ءالع ناطلس

 ناما  gealهدکد لک یربخ یسهقاش فیلاکت .هفلخو لتق,نیسسشاب وص رهش

 تبصو موح مع مردہ هاشداب  MALEتزوص ندمراردارب  giروهظ دانعو
 "| وب نوج هيم را زرض هرانا نذنب نیدعا  abلالتخا ثعاب لاهماو لاها یدلوا



¥ mi Hee 

 نماغص * دشابناجا ردمود Spec + lok یھ ارد( مظن)ردلاوحا

 نور ابتخ ا ینطاساضوصخ ( (K رمشیکیاهرجما مانکر ب نماروط *رمشعیکیا همانرب

 لاح اکا هینیمیا عفد ییهنتفوب سپ یدیا نوچکماک ندنراقح شابوا شابلرق
 هلرکسع ردق كب زوب یسودنک بوبوف هدلوبناتسا GE UIs بود رو
 تودیشبا ندلا ءالع هدکد ک هرادکسا یئوکس بجخ هدنفص یلوالا یداجج هام

og Sueبوذیا هجوت هپ یروکنا هاشداب بوچاق فثسااب یسودنک بولغاط  
Lodeناخ دجا نیکمردنوک رکسع ضهب  (<i)ندطرتوبک نوج شاد  

 * ریس یور هنورارق یاج هن * تفرک ندیکح شکشیس ناک ز هز * تفرک

 Sut ةمدقم بوحاقه هبساما ندنامرف هرورلاب (x) 9 ردوز داهن راحانب

 كرت (ع ) هدفدلاق جام بوراو ېپ زد هسسنک هرب هل بوشود هج درا كلوب
 هتعهدنرد gab le هلرابد ار تخنیغلو ارایکبس بودناتخرو تن و تکنو جات

 راکب هح نالوا هدنناب ناخ دجا * رایدلوا هدنود هجدرا ae ةدقدلوا هدنور

 روتسد هرکسع بولک هنمالشق هدناضمر هام هب هسورپ ندب روکنا هاشداب ب وجاق

Gaysعج هدراهب  Gly!خاک بواک هرم دجا ناطلس ( روما) یدرو  
 هب هیسساما نالوا Flite یعدق هدلومآه مغ تفو هل رکسع Yay راسکنو
 ۱ wel رب زو کب gh نالوا ندنفرط هاشداب بورک هراصح Je بوراو

walle oe 20نالک بوجاق ندناخ دچا هدک دنشنا یو هاشداپ  

 ناطلسویدبا یکب هدکین Kae یلغوا یهاشنمش ناطلسیرهدازردارب

feeیلغوا  Kleeناطلسو یدیا یکب یرقناک  aeنیاسومو روا یرالغوا  
 یسههک 2a كلاوش هام یدنا یکب GAY هدالور رب یر ره هک Ge ربماو
 یسکیا Siig هجرک | بونوق هنسهطوارلیحوق بودرغاح asl po هدنتفو ماشخا

 نفد بوربدغوبید نشب نوعااک رش لیلقت اطابتحا نکلیدبا هدیسرا لفط
 ناطلس (تربع) دننک نوخدص cd یار زا ناهاشداب (غ) یدزدتا

 الاح بودیا ناعاو نا هنایصعو Calle لر هدقدشاوب ههاشداب lols دوقروق

 نوح انام ٥ای [نافرع بحاصو بدن بئاص ناطاس نیکلدیشرا ی رغ هبا.هع

 ورد دنرروطو یزس HE Ke gS قدلوا sly ندهاشداپ ندنررغا ناکراو هایس
 برزاب همانتلاتساو تب هنن رب ره تالاب خدو تنوزدنوک ط وتکم 4 رهسرو نم

 یرلبوتکم هاشداپ بوبد زرردنوک ین قیزب ند pI نوجا هب رج یصوصخوب
 (e) بؤعیج ندهسورب هژلیسس هناهم راکش هلرکسع ناثل وب pole هذکد روک

 ( دروخ )



Hoمی بو  

ffیحهببوداراغلیا نوک ترد*دصقیدتان راکشدوقروف بوتسوک نیدیصدروف  
 هلاب نوشاش دوقروق نوداشوفیارس هلفغلایلع نولاص هراس هیاسشهرهشنوک

 ندنسوبق هاب بوئب هتار رپ بولآ ها ن وتلا رادسةمرر هلب رارسا مرح ما
 رفل كب هغمارا یت آ هاشاپبوراو هبهراغموک ارقرب هدرب زم" ربا لایخ لیخ بوحاق

 نوتود ھی هسورپ هاشداب ںواک بولب روب Bl! GLI یارو هوک بورد وکو لت آ
 هلاون عدوقروق * یدردتلکب = یزر# نالوا هدفارطا وند نوسجاق نکل

 || هتلبا هکننالوا یاس اا س دعب بوروط هدهراغم هتفهچوا abl dle نیکسم
 هدقدراو abl anh هل رکف IS هناتسکنرف هلتروص لیدبت نداروا بوراو
 ٭ رنمسهورازو لشخ بارت هدد * دنمدرد یکیا هراغرب رایدربک ) ےظن (
 نوک هععنرب salle * رابهلوراددهن ادیب رمشبهن * راسک اخو بی رغو جاتحو جآ

 ندوفروق * رح !ESL Gals اخ یزبسد * هدران شک glett Ke * هدراغلوا
 نوجا خذ نود هنت آ كنهدازهش هاب تقاع ( ن ) ران یدکح راندوقروق

 ۱ بوزتسوک ,galt oy واک ا هللوتلا جاقر ی 1 بولوا al“ هلکرتر,بوةبچ هرشط

 ۱ یک نوا لک هکنرف تودیک بولکنوک aby 3 inal £41 go رونک هرخذ

 بوروت هکب هکن نوئوط pile هتخروافمت ا یوا fay هدنکر اد قلو

poوس هلل  wahینهدارهش هدک درنتسوک ینهراغه  aleههاشداب نووط هلا  

 || بوزوتک هبدسورپ بوخوب یهدارهش بوردنوک یثاب یتوبقرب هدفدراو ربخ
 هنب رازوکو  رادهبرت نامز ax! Al ie لاب ودیا نفد هدناب ناخروا ناطلس

 هک | یتیدآ حرف * بوک Ae Lele لکوکیا ( خیرات ) یدلوا راط هبرت بق
 ندرس ساک * هدالحخرح و هللا رظن * ندزوک روئوک Glas "هدرپ * هدایند

olنوخ * رغاس  Garbرون دا  slog! ligne * cobرعد هبیشت ره * 

 ol xy js * AS هوش ۲ اح 299999 53 * هداز هاشداب 9( ردادک و

 یداه یدد * ool بور و یر نمرخ #۷ a por یدقاب ol * هداند

 (gs esl زو هاشداب ( تربع ) هدالعا شرع هلوا ta oor, * Eat هنناوو

globهدوقرو ناطلس اقا ےس هدعب بودنا لتق وند ردقفتم هللا دجا ناطلس  

 راب ونکم هلرارهع رو نم ندنزغا ءاسو ناکرا ید هدجا ناطاسیک یکیدردنوک

 * ذیاع اهد زاب هدرپ زا تسع * دیا اهب زاسراک ن وچ كل ( مظن ) بوردنوک
 هدنسارصص رهشنکب هدنن رق قیئزا یهاشداب بولک ah رکسع بوناشا هم وفم

 هدرش" تقو بوب وط نفیدساوا هلبح هب ودنک بونوق Soy بواوب شوف |

 ( هد )

4 

if 



we ۲ eee ۰٩ ge TS تیپ تم حج سی 
 | توئودنیوئص هد یوا etl ن KJ نوٹس ERE لوطاتا تو ۱

 هل (Suc an اغوا fuss رز وا هاشداب نوبل هوق Goll ناخ دجا

 هش زب یر ) مط ) تودیک لب ید یارک داعس Seah ناخ راتات ںوردنوک | ۱
Fz)راز  gals Mlsعاتم *  oleیدلرغوط ناتسناح ناس * یداناص یھ لدو  | 

| 

| 
K ale 1قعشاح % هنایشآ همت یدلواناحو لد  cence agلرم نازخ * یدک وب  

a |ههاش یدتا دجا ناطاسوح + یدک ود یرع  alsیدشود لود دنع“ *  

aur) 1بواو 2  slsلوا هرزوا *  etبودناراو س * یییز نیز رلبدلنا دلکنا # ۶  

 | *هاشهش یدنا ما هراعا ناس * دمامعلاع هشراددروتک * همارش شوخ بسارب |

 ۱ یدفوضرخآهک * ییافصنارودوب یدزسوک دیک ٭ هاک رخ اکآ هروق هدنکلم مدع ۱

 1 ahs Fo تبقاع ین ولدک * als رک هل ون یا, ,aml نوڪ 4 ییاقفج ماج ا

risردقم تاود هیلوا  po Del؟كمو وادخ * ردکمرولوا هسابا 9  “aS0  
ostوا ندادخ * یخرد ره ڭغا هوي ۰ یررب و # فو  axlهلا*ناس>او فذطا  

Kins |تاود  Teerیا * یساعص قو هدنتنن مک  Sly! digs 

 )53( ash ناطاسقح AS ace لابقا یدیاراو ارس #٭ یساسا |

 || (ملظن)هلاذمکحت نکل یدیا كچوک هدشاب یخد ندنردارب یکیا هاشداپ هچرک | |
 زا لفبرلا فرش ( هررح ) نیرتشکنا كيلدسر هک * نیکن یازس ینیبتشکناهد |
 رکسع بولغاطیرکسع كاخدج |( روما)بسنو اش ولا و نسبال * بداو لاکو |
 GIN دازآ نس هلج هاشداب بورونک جوف جوف ب eae بوششهاشداب |

 ا دج ا( (5S نامهیدناهلواهننسارکسع * ناسحا نالوا هرکسع یکشاک (هررح ) |
aoe aboleratle ۱بم مس  SE) p05!دا م ید  a=اشبوحاق  d.cle-\,۱  

 | :رکصتدامزر بو دنا تح اص منو شان و دیک هلبهراکشاعاد بوئلواتنامر بوراو |
 ۱۳۲ ERE بو و لوتعم edad تواوارود ندنافتلا

 كناخدج|یدشهروطلس ترد ج وا هلجهدمگرابد *رلیددیدشآ لتف ینادقموررب |
 ( مظق ) راد تا تافو ندنوعاط هدنآ ب وراو parolees نادل !ءالعیلغوایکبا
 نغلدلو * ,Be نوک ردهدنتسوا یالفنا * نامزره كناهح یلاحرد هل +

 زرشود# abel Tas یلاهنرب *ادکو ناطلس هدننان زردرب* ادغرلبا اهدژاو |
 | روج كب زوب هسزتسوک gy *ردکرپ یسافص تدع ght * هلننع رخآ دغاربط |
 ۱ و رخ gota Jol adil یراعزانم هدنتطاس sab (oo) ردنا |

 هل e د OF Ems re Pane رهت و pits Sena قارطا |

 نر

 یا



cay Beمی  

 ت رولک راک ot رفاو dh راجارخ ید ندکندنوو نادسنب و قالفاو همانتسشهد

 نگو زاتسد ہار عدق ےل لص ost لا bine مظعو جار > ید لار, .سورکنا |

 | ورسخ (ریک ۱ یازغ ) (Gly سب> نوا لارف فب 92 هدکدردنوک یچلبا
 ۱ راعشاناوبد( (x زا رقرس che ناطاس pam × ند نکفا ریش |

 تساهلدتیعج رجم * امیناماسورسینباو GAT رفسرد ( pled )هدنرات [تغالب

 CAN vad ye allacs یلاع یدام یاصفا هرزوا ییدد Fe ام يا بسا 2 ۱

eeكعا رم بهت یدانیو  sa!صا ها مدعت مرچال  alیداسد نیغلوا  

 هن par نرالایوذ مارک ale نالوا یر باثجناحو دع بولوا ا یررضو ما

 a رزولیلصضت سلبا لیعاعا هاش ندا بسبص Gael )39 نایه ناهد جد

 *هداز gal ردمزالداز × {aol ییدآ رردب وت of وا ( las ) SEN ررقم یرفس

 عج برع رفن كنواو afro دیشب ندکاع عیجج la هاشداب درهم وهم

ogy ralندارق نضعب كنوبخذ  GWA Jaseندزکدهرق  MASبورووآ  
 ۱ زو زوهط ب و وق 4 هظفاح هده ردا بودر rate نداسنغم یتاخ ole هدازهش

 | تلاعامدقم بونوق هلرکسع هدرادکسا ینوک سج هدندرذ 2G كلرفص 2
 Gre توشادبعب كدهشع ندنشاب ca هسداراو ole شابلرق هدهیناعع

 كب قرد بو 13 وب هلو د SaaS Ilys als لو هب هناتسآ بوللوا رتفد

eneیی ؟ بولو ہک  a)یی  Loشش  (Poeسوسأجرب هدیرلخا  

 هدعب # بور چوک aby رکنا كنجو ربما ن هاو نط ( ع ) ههاش هلکنا !nae وب

 یاس كس قرف lel, akin یاد وح بویلق 9( ی Se هدقدراو 4-ساقیس

 قعروط هدنسارا هب رصیق dul gem نوګا كمامرپ و هقناضم هوبخذ هدودرا

W997هدنک ددع كم زوب  gaat aieهکتح بوج اق  OEدهاش نوا  

 نوح abl sam دوا نوردنوک 4:3 29.( SG ورتچ cbf Le هلااصعاک
 ندنفرطشابلرق SS راد نوردنوک همان pal“ نعطهرک ی کیااکا 59 بوردنوک

 بوقات ی Kle بوروس هم نسالاعر ,DV ناخدج !ds یناسوا یک اح

 1 را هناوساو li جاقر و نیفمالاق هنس Clean . زاوطو ناسنا

Gol eliرفس  jf OSSتي  jonهدلوب هلثود ناکرا  Aa ands at 
 الا ae بودنااسر تغارف ندرس هلغتعءاک فا هک ی

 الکوتمءاک | هاشداب رابدلدااح نسوراقوب كغانوا بوتاراکنفت نوعا قو قرود

 ناجا ناناج دسر ناجاب * ,aT نم ماکات مرادن بلطزا تسد ( (bi هللایلع | ;



¥ o eo 

 | كود درفس ییاشاپ pat یسسکب J نامرق بودیک بوبد ( زن ) دیر نو
 یهارک هاش هاشدار نولنوط jo هدر جاقرب هدل وب بودا لتقف نوڪ دد رک

 هناکراو ههاش ندنزهعن كن راکب یلوطاناو یلبا مور نوجا كروتک هکنج
 ناسهزراربب ندنکلجری هل ههاشداب و زیرا: + هاش ندع در هر رهم وو 2

 راب وتکمالقتسم وید زرواوا علا sem بوعارب قام هلجج هدنرزوا كنجزس هلک رت |
 رانا ك Jo نالوا لوارق داناو بولک هزب ربت بوفاشا هاش نیکمردنو =|

 Fook بوردنوک pol ولغاب جاقرب هل رلشاب سابارق و شلسک yy ردعلاوذنا |
 یوولف دقت كب چو اتەلخ یکیا ملقولنوتلارتآرب وارجنز نوتلاولناد وا عض 61 |

 || بولتوطشنوک هداحط تفو هدنرکس یمرکب كلەرخ الا یداجج هدعب # یردنوک |
 هدناردلاح ?Gls هدنجر "هرغ ب وناوا لالدتسا alle فعض كورش هاشداب

 ,wee تولوق هر زود تولک هلل Sus جد هاش نوائوف هرب تابسک ول ۳

 ( مظن ) Fo CLOW بوب روب al SP بویلغاب AY هاشداب ینوک اعب را

 یشاطو غاط * هلشوبنهآ ?fils یدلوط * هلذوجو شورخ یدریاراولیس
 هدقدئلْشاب هکنح (x) نیما رس یدتسا قرغ هزو * gl pas یدص)

 یاس وا یک اح ناتسدرکو رکب راد هن رزوا یزکسعییوطاناهدلوق خاصهارک هاش

 هلا ۳ یرارادمان هنو Saale یک اح دادغب و Ge ae یلغوا

 :SIS ضب و ییرکسع یضاقوینرب زو هدد Gla یالآ كنودنک بوردنوک

 هلشوجان رد سو دال وب رف كب قرف نالوا یرکسو هدب رک یسودنک بوب ود

 اصوصخ قمرا نب رب رعتوطنالوا راوتساراصح بونلغاب هراز نکل بوب روپ

GGAقربا ندنررپ  MEنورابیلوق لوصنالوا یرکسعیلبا مور نیفلوا  
 كاك هب politi AB هلوقغاص الوا بول هلب رکف كمک ay ردرا لرکسع

  1 ars gbشف  Broناخدع  aal>yاصوصخ یر رکسعرنک اوا رھا ه هاو كر ۱

 | یهک لپ وط ییکیرکسع یضاقورب زو كهاش  Doddیندندین ایوب نکل بولوا ||
 (pals دیهش هل راب وطنالت | ندزب یک هد urls "1 رکسعوا رها ارفاو ||

a 1 
2 "ya | 

 5 ےل
 بورق هل رط ع اونا یراب رعرادناک نالوا هداس هک als if هاش هلوتاوصاس اب * |

 بواشاوص KE wy! Ae an Sus یبا مور :odes wy 998 ناحرب نوتیکح |

 | * ناو زر هلباریهو لوایداواناجو لد * نازرا یدلناص یدنز عاتم ( مظن )
 ہہ ےک

 ۷ هتشک دنادیمیدغوح واک دوش * هراب ob AD) 59 thot * apie یدرمغیص ۱

 ( رک )



dee Fo یدرارف هلا راغ * هتد as ره زا دو abel 

 * ررقم * یدرنندرک هاب نوخ رکا * هرچی هلا دود یدن زکحب .یشاب
 یدرسا لب هدنو زب  (HW)وا د هماشخا ندهاشوق لصح  abمظعبرح

 لجا هکیدلوا ملا برضو  godtرارق هدرب رو زاب نفج هراو لوا هیک بوش

 | راكب بولوا نل و  ASمن ) یرار و فیعض هج *لرکسعویرابک كنا رھا )

 | نیرکف ناهج + رلیدلبا شون ین دهش تداهش  Geelرلیدلیا ( C55هدانئاوب
  Kuoمور  blهازک هاش را دجاق هفرط نادهاشداب بور وتاب راقص بونص

 نوک وس رافص  lochنکروشیراقرکسع یا هدک دوروب هنغ ارب یالا ینب دروط

 ن رار ی رپ و  Sotsااو نرس تن ندروضغوا رب راب رجب کی

 قاقز نکیا طولخ قاقشو قافو باعا هدکدلرب و توا سد  Glsبولب رپ وس |
 ودهنن راسرت یرزوب كراشا لزق نیفلوا اخو نوخ هنشغآو كاله  gsكركسعن |

 راد طق راطق هدن رلک دلید كم هندرا  9 p85شل وا دنب هتبرار رپ هلبا رال وب
wg Gil نوشوا مالسا | رکسع هد راقدلوا قد رغ هنسا رد قی رغا هلراراوط || 

 بوشود یراکبرفن شع هلشابلزق دحهب ب وشاوص ( peiنامسآ وجیدلوا(
 , * diتشفاع ) هلع) هان او یدلوط یارک ناردلاح  ihسرا

 یلوف بونقوط كلفت هسوزاب و  led gl Sighبوچروسی ( Jنیکهروشد هری
 || , ileب ولوا ییرقغتاغ كهاش هدقدلاص تا نودلرغوط نیس هرن تکی

 نب هزکب هدسابلو هدلکش هن ودیک  peناطلس از  Joهاش نوع رای روق یهاسش

 وید مب  tlتکی بوراو  Foعمطذنم اب_ساوبسا كن وب  OSEبولغا
 وطیهاش  etهدیناحوا یدروتک ههاشدار وند < ste, el aههاش ی ودنک

  lasنیکعا  aal_s Blتوللوالتفرضخ تورپ دش نوک  dasهثتسوا كلا نامز

 نکحتآ ب وبا تراعو هب رت هاش  parنامه ءارک اش * یداواروهذم ود

 یشک شب ترد  ablنوکنرس * یش شابلرقیدلوارامرات ےظن ) بوجاق مکح
 كنبعا یدلوا  ( Geeینوت اخر كهاش(رثن  slyده ویرلتروع كنب رکسعوا

 یدلروتک ههاشداب نوئلغاب شابلرق *  ssنوروطهدر ان و

 كرلند ا ریس  Lyall galeryناروط هدلوق لوصو هدبلف كن رکسع هاش هک ردشءد

 هک ید نا وق ل وص كلی هل رکسع هدب زکیسودنک بولیربق یرکسع
  gt! damنت شک نآ هدشودره نوشاوص  yyهیس هدقدراربع شوک

  wba mahندروغوار تولوا  Nبوشاوص رادعم ۲ تولاص ! odeبوئص |



Kv. B~ 

eTبوشود یجد جد  AEGوی تل یلاوحا بوچاق هدکدنب بوکچ تآ  
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del, Sieهنکیدلک اربح  derهاشداب بوردنوک همان راذتعا نوجا  

 قانوقرب هبل> بور و نسح باوج هجن ومع ) نبللا تعیض فیصلا Jost لوبق
uno CYP hesهدنسا  asقوام هاب یر ۳ کبیر زوب  

TICS Sei AMA hn و ی و رو TETAS RRETH OTL ید و رک کی a EE: a ee 

eee 
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'Tیعالوف ندنسادص  bat inal Igy,هام هوضو  awندنالا هلیسسهدآرب  

 لازم نا تسا نینج (ظا) یدرب و Ole هدفدنا بود هشود هدا“ نوح

 یرلناعق ںولغاط ں ول اص هسک ارج (x) سک جھ نا دواعورد tle * سوه رب

 | بلحو هماش abt ارها ضعب یلازغ "یدربناج یکب ماش Gade بوربق مور رکسع
 هدنرهش بلح بوراو هندرآ یابربخ اشاب سوب بوجاق ale یابریخ یک اح

Jaxبودا لتقف ی  > le ighبودى هماش هلرافلبااشاب ساو ںوجاق هصجو  

ole? lyیاب رخ نوش هرلکب  daبقاوا لوق ههاشداب بولک هلیعباوت  

 هلس + تو Ald وب نیروع هاشدار ated # رلیدتلوا لو هسک | < ر rEg نالت وط

 age عقاو بولشوه شهاب رپ بولیدلب وس Cah gh ی راکتمدخ ندیک
 هاشداب هدک دروتکب وسک نشابنیغلوب تیمهدنتسوا هداج“ بوراو سواح بود
 هل ا ارزو تعاغش تورو لتف بفیقاق هاشداب go رددا J; eS نشا نیغلوا

 بولکشراق ولرهش هدقدشال هبلح هاشداب * یدناوا افنک | هلکلسک یکلرذ
alدیه: و دا قارادعموا و نوا دهل كس زو هرک نوا هده رخ و رلبدلوا  

 راشاق دحهبوابیدو قشو %9.9 هداز ندکی چواو فحو رهاوجو مس تالآ
 تیت لاوما یولط OFF ناسکس لصح رارداح عنصه و كنج تال آ دال و

ied 5یربغ ندرلنو ںوناوا طبض  MA Susدوخ راقلموبط نربک هن  

 عاونانالوا یرلتناما كنهسکارح هایس وا رها ادعام ند هلج وب یدزمعتصهیاس>

 حً ندناا هسک ارج باح تالو الی عال عیج و یدنلوا طفح هعسد ناسا

 ( حوتف ) یدار و ششخ اموع هرلیها.- و یدنوق رابعکب و رلک اح مور بوئلوا
 نیکمردنوک نصف ن درام هل Sue de شاپ د K راکب & راند هاشدارهدعب

 بودبالتق یرا-شابلرق ندا دانعو م نی_ةلوا روصح وربندا رب بوراو
Abbهک؛ندللا رلشابلرق هدعب توردنوک ههاشداب ن  wale? Fo Jaals 

 نالوا هدشن رقرکی راد نولوا [Gated Gol Gos یراهاشداپ par اقناس
 AIS كلم (Faz بصغ لیعاعما هاش یشالو نکا یهاشداب LS نصح

 هلنواع»یراکب درک یخدوانیکءردنوک نوبامه تارب بور و ey Fol هاشداپ
  ifهرمهاک  le. asl oka) wlطض ید یسحاوو یرهش اهرو * یدتا ۱

 | ! wsیرصعم هاش دار تولوا هرمصاحلس زب = 13 یکاح سابلرف یسهعلق

 .Aes oe asd وب و * یدتا مس هلن اما یی دءلق .ow wa =| ییدتا حد

۱ A? 
 یرهعلق رکب راد تیالو عیجو یراهعلق كج

oy و yyy Sealy Aly 

 — سس

ee 00000 هم 000000 - 
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 ندنراطیاض شابلزق ردلوب قللیرب هکناتسدرک كلام دالب عیج بونلوا طضو
 هاشداپ هبطخو هکس بورك هنطبض یرلکب درک عبان ههاشداپ بوتلوا صیلخت

OSB gr pias alyهسا زدا النمو بابساو فح و دقن فا و هیاشاپ ولع هاشدار ب  

 | نانسرکو هقوج یکیاوفوص Fly جیلقولنوتلار و روک تردو هکس .CL یکیا
as Seكوب شب یرکب نوجا كنا نوت  ablیدب نواو تغلخ زوینشب و  

 شوخ * ماع تسنیک eee خر لاخوک ماش (ماش €°( یدردنو یاس
 بو دیک هنرهش ماش ن قشمد هاشدان هک و هذم ماشسلاب | Sle هک «Joa تساداوس

 هاشدان هدنرخآ Blas هام # راتبا ج جاست نیر دا صحو اج هدلو

 fais ییا نوا ونو دا هایسوماش بویلوشراف قاخرهش بولک هعشمد
deolالشو هرکسع  aseمود تور و تزاحا  wg Segیدلوا ن هر ان : » 

 رز کاج ره wad دیش alist دالب ؛ عیچ نالو نالوا هدماش تنالو

 er van eee ae هدمارهنا یروغ ناظاس noe) { یدو مزاولو

 هاشداب هت وب كنآ هدکد لدیشیا یافو یروغ هدرصم gals ejay ندنا هماش

 یلعض ماش و بلح 9 بلح Lik هاشتداب ؛ هرو و رط و بولوا مج هنا یابناموط نالوا

 لوب rar al اززو هدکد نا مرع ,KS هرصه نغلوا یوقوم هند هه

we pis!مالسا رکسع ردقوج راب رع یصاعو ردراه رپ  pip) AF 

logرو هرصع ندبسوب ىح زرد  Mayوک  "Keyندلاع لولم بویم هراو  

 هتسلا oe le هاےشداب هدنرک دید ردشهراو نداد رد فور ردنکسا نامه

 نوچ sre زکلاب نیغلوا لاله ءودزاطف كني لبب وا هدکد اتم نعوبد مردیک
 هکمرونک وص ?dja هود راطةزون هاو نوللا ن وئاص هود ددع كس یا

 ندهن رخ هنن رکسع یلیا مور بقلوا ششخم ها كوب زویکیا هرایهابسو نییعت
 نکیشلردنوک كيزپ هبهزغ هلرکسع كی یکیا اناس پولی رب و ضرق هجا dy هن
 اک هاشداب هان وط یدادردنوک اشاب نانس رب زو هلر :Ee كين شب ید الا

 همان هدننونص كعد لآ تربع ندب روغ بولوارضاح هکتقوالاو لوا عسیط»
 بوردنوک هماش یب یدربناج هلرکسع De شب و لاق یرایچلبا یخدوا بوردنوک
 بوشاوص KF كدهماشخا ندحابص هدلّزبم مان wig ناح هسک ارجو نایمور

 رکسع ضبنالقهد هلمر بوجا هرصم یرا دعم یرمشع نولی مش بونبص هسک ارچ
 كتدهدعةلاو ذیکیایمرکی زوب زوُمط *رایدتالنق هلیکی رک grag یا هل هر ور

uty, BHمّرع هرصع ندماش هاشداپ ینوک  glنسایفشا هرغو هلمر  AS 



Km Bee 
 | هدقدواو ءاشداپ بولوط راقافز بو دیا لنق ی رانا شاپ نانسم نیکمردنوک ربخ
 yp هدهرغ GSO بودیک هترانزا هسدخ هدعب * یدتاوفع یتفلخ رهش
 | Faas اشاپ ماسجرب زو هدلوب بور و ششخت ated بولک بوراو هدنوک چ وا
 زمضم دتسه antes (lai) * یدردغ وب JT هاشداب نیکعج نممطالمگ oa رب
 مع sar وید * تسون سکر چ یازبس فسوب تخت *.تسبن سکره یاج

yalنانلوا حج نوجا یزوغ ناطلس افیاس  utdکس بودلکوب هرلهود  
 تدورپ بوغان !Jagd هدقدراو diay زبسوصو تشحورپ و لاسموق Clb وک
 هدابپ Sane یرادقم كب یمرکیزوب بودیک بوک هل اافصبولصا زوت بولک
 لرش هلرکیسع ولت ارام SLi زوتوا یابناموط هدفدشنالّم هرم هلناراوسو
 بوزپد Cagle یرادقم نوکیا بوروف راسرنم بوسک راقدنخ ب وقح ate هرمشط

 NaS ارج نو امرغو اراب وط هاشداپ نیکلدیشیا Sul yy Shs وطندکنرف
 ههابشداب هدعب بوجاق نکا یک اح باح هدک بتا هظحالم قمراو ندنرادرا

 CNTs ندنفرط یرهسک Lebel ارج هتلالد یاررخیاریخ نالوا عیطم
aeتندمایذ هک یسفریا بونوق  gHیزوفط  LST oeیادم  NGF 

 لبج نالوا هد تفرط یسهفرا كن رهش par بوبروب هارافلبا بوزپدرابال آ
 بوشلش نیفلوا یرالومأم SE كنهسک ارج هدک دلک Garter خاط مان بطقم

haلاطپ  callبونآیبوط حب «نفرط خاص بوشآ ندنراشاب الب حوا  | 
 فولوا كنج مظع cls هلیصفت كد هینالصاا de ندفلشوق بویغا هداف نکل

Lacsبول صفسک  PESد دص هلهد ازآ یابنام قطنول»  allید یدرهناح  

 | اشاب ناس جد ندبناحوب بووا JS aS ارج نالیوط وجا هئلوب ماش

 | هدنسودرا هنک ارج یدشودرکسعرذاوو | ما هعاو یلغوا ناضمر یک احەنداو

aeتال او بابساو نی تخر عاوناو تآورتاقو هود  glyرتشا تسارتسا ب  | 
 | هت dm رم ندرزو مس یدلوا ODF (مظن) یدلوازغلوب هنسک at ارتشا
 رهاظ gory ءافتناو مع ءافطنا كن هسک ارچ (x) هلا یدرمک Jase ردان
 | تویمرک هرهشنوروتوا نوک جوابونوق هلرارداح ab رکسع هلچ هاشداب هدقدلوا

 هام سو هاش ندنیزک رل هفیح توودتا ادنوید ناما توردنوکرامدآ dle ره

 کج هلک Kel نونهش ,aah هلرکسع ردق كب نوا يابناموط * رابدردشکدرب
 هدراقاقز ورک رمش هدقدل اربخیابناموط بوروطرمطاح رکسع grill هاشدان

 اشاب سنو مظعارب زو یسنربا بوزب د راپ وط بوزاق راقدنخ بواب ادب هج وک
naam maaan i am oan.رخ سس هاو ور جو  asی  sese 

 ¢ رفاو (

 ۳ » م



Beج4 بمب  

 راوا كدکو ب هدنرلک دک راد هچوک تبقاع بولب pd رامدآ (ase بوشاوص هلا
 Minn 9! رلساعع ندفرط یکیا راقجتالغوا رلتروع زازا ندنرلهاسطه ندنرا هرب

 Rained | نیکعا Vas هاشدان هراوا gan بول وا لاله (deo ولة راراوبد

 ندزاوا وب و *رابداوا قرغ هلن رهن توحاق یک ولام یک رلثالوا هدشجما بوقا
 رکسع ضب هلبهاشداپ ما هدکدش ود هراکدب صاخ بوتا رز ربآ ولوط اشاح
 ےک ونوکل واو دل هرارا ويد ندنرا +« بورافیحیرا:روع ناتا ندرلوا بوشوا
 نددنح ایرلوارمصم لها هلج Saray ہد ر کس كءهرحم یسنربا ںواشاوص یلاصتم

 چاقر یارد یابناموط بولکح لا ندکنج نیکعا ناغفو داب رف 92 ناما ناما

 ida هدارغوب تولوط هل کا یراق یزرمصم * GALS یرلشاب ہد | یم هلیعر

 هعار وا ~a بورك هرهش هاتشدار * j) gate ود یداوا لوتعم pal ددع كم

 یهاشداب یابناموط یدک at ںورک هرهش AS و ش هاشداپ هدتبس موب «دنحوآیمر 1

 یل وطانا en هش رهاظ Soy توردنوک همانراذتعا نوجماودع بلط الافغا

 هنس !Filet olin © ندعسیاید هاش داپ بودیا لتف نس هلچ

AEبولک هلسکرچ رکسع كب چ وا یایناموط  dlls aبوشاوص  
rus jbنکر ودنآهداف وبهاشداب یابناموط بوشو د مدآ قوچ  pa Suldals44  

 رخو یلغوا را وسهشو یتسکب راکب !cb مود بودشبا هاشداب aA وا توجاق
Sue hd ste ablتوردنوک هاراغلنا هل  oneبوش نکردیک هشالو  

 ىجاقە fe worl یابناموط نود اش ab‘ نیکرسا ,ope saul و

 Wyn دیا ندنایح نیک لس WAL Aw هل هلل هدنددص كمکندلبن نوا

waar یو لو هدفدتا دو ی 4; سام و Ly 

 هسک ارج كددماشخا ندحابص gel rly نوک لوا os sly هرهش هلرکسع رفاو

 Pi كنو قوا ot ید رانوب بوئآ BIT قاربسط لوک جاغا شاط a < قوا |
 هدام راولت ] بولک هلهابس dep هاشداب نوک یم وا بولوط die راقاقز بوت آ

 Je Pgh آراکشفت دیو راب وط ییاوهورانزب رضبوتوط as راشاب نب رانا قلق بولو |

dealهب یک  Hearingتولتوط هنسکز وب نکس دک ارح ءا ما یدح هلا  

 ۴ یدلجیا یی وص نوک, جاقرب wy tl 4 یزلشل ن وصعفد اوه تنوفع بواک ۱
 het * یداردیک تعاخ بوب والا بولکهلناما نیکعاورفرس ههاشداب یدربناج ||

“Oe 
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 ess 0 SO هلج توجآ نس هن رخ ھہسک ارج لولم نورک هرهشءاشدار

 مر هکمر و رابصثیلاع هسرداتعارف ندتنایخ نوا یابناموط هده یدرب و

ply eb VE OEنکل بودیا راتفایط ینا ارزو هلرهاشداپ  Bary SF 
 هجر دقت ییدار ووبف نیغلوا فهلتوءآو هیرک یلاح اهنادوفسأت هنکیدتکن دنلا |

 نالوا هدزلارحو هسکارح ied اصوصخ نیفلوا SAVIN یلافتشا هداسفورمک

 فارطا هاک اک وند یایناموطرصن هللا بویعانیا هنفیدلواربسا كوب هسلابا بارعا
 | تنطلس هلنیکسن یساننتفو nasty ریهشت ینوباش داپ نیک هاو تراتیرمصم
 بورد هزاسج ینوک ی جنر یرکب كلوالاعیر نوجارب رفت هب ودنکی رصم
 بولصم نوک وا بوصآ هدوقرومد هلیسابل هلجج بور دزک هلراب دانم یرهش
 * نوب زینآ تبقام یدلیاک * نودخ رجوب یدلیافودو (هررح) یدروط
 لولغم نیک + Sey ز بودنا نکیا نيشن oF * كالهوراز یرلهش یعدعا

 cial * هنلدوا لوص زکد Se * Jos aj.d° last ast * لیلذو ربساو

SM lel gmندرهژلوا هیمجارذحهدىا * ندرهد هلا تربع مک والقاع *  

(ais)ارچ  ali aaنالوایک اح نیمتحم نیمرحدج نعابا ندعدق نکل  
 !J تواک نیکمردنوک« pre ah | هما تنهنو ااده [gat al des تاکر دیس

 نیکلرب و راد یلک ندفح gray رلتءلخ هنن ردیهدعب gil cles Su 19 وا

 مداخ نالوا Mle نیطالس ماظع ءامدق ترمسح مرکا هاشداب بودیک هپ هکم

 زویکیا نوما عب ز وت هنفلخنیمرح هللارکش هنلوصو هنفرش قلوا نیمرحک احو
OLهجراب و یرولف دقنردق  dyرطان نوا مسقت ب وردنوک یادغب دحب  

 ES nary ندرام هدرکب راد هدانا وب یدردنوک cols یدتم Sly تناک و

Leمی هدرصم رادو ب ولک یربخ 5$ كلرلیصاع یضعب ه دساب ارطو كنب  
 تلادع Sable بولت زدیکرلتعاخ نوبوا لا ب ولک هللا ااده رفاو راب رع

selبونا  a Jyیدلردنوک  ( gl ) aهلب !لیقر رولیدب *تلود همدآ هساوا  

 )5( 425 كر !ax 31 نیهیوط * ردت Obl دسلوا ولتک * coat كب

 اغ ود هن هب زدنکسا هاشاب ge یظفاحګ ل ویناتسا نکیا هدماش هاشداب

 هاش داب RE انا رفعج نادوبق بوردنوک ربخ وید ر دل وک هربخذ رفاو هلبا
 GEE لاوما هلج SU ندرصمو هرمهع یب odd بوراو هس ya زدنکسا

 هنن راسیو هفیطو هرکسع هلجو * یدلک هرصم بوردنوک هلوبناتسا هل راک

 Aa یرمصم لاوحا هلرکسع صاوخ هدعب یدریو تزاجا BI oe رارب و رابقرت
TREE TTS INES TERRI۱  

 ( نوعا )



ia Homمیم  

 تالوو * یدرروتواهدنا بور داب ,pad هدلبن سایهمبورو وا رادقمرب نوا
Sereردنکع هله ولو رولدا ط.ص  akلوا ن  Akنوعا  

 بود Fle هرصم ییاشاپ سنوب مظعار, زو نالوا لوبقمو رادکماو عیش
 ندهسک ارج هاکآ lool نیغلوا لوغشم هلام عج هلبا ربجو صرح لاک دواب

Loloرخ نالوایک اح باح  ghاصوصخ قداص دنن هلصواخندعدف هب ودنک  

 | كنابعش هام بودا مک احهرمصم ینا نیفلوا فقاو هناتسب رع لاوحاو رادشد

GS ANGEنکردیکب وشاب هلهاشداپاشاپ سنوبدلوب بوچوک ندرمصم  
 ی و نیغلوا ay ی“ ههش ol هدیهاسشداب باو نویلب وس روس ماحر,

 بودروتک gist یربب Oa) gal LAG ماش (wal و یر * یدلروا

 ضراو یالماو فاقوا بوریدتا رب FH یلحو ماش دالب و یدتا یظعارب زو |
 تازو رات نرایقا صاخ ررر ساتم هفلوا ضا تور دعا 8
 هتالو ضع هدنلیا موز یلارف سور کنا دانئاوب و * یدشلوا طیضیرتافد تور دا

 نالواهدنس هظفاح gyal نغدلوا دیهش یکب قیروژا 4 راحت یودازوآ لا

 هذدح تاعوتف ندنفرط رکب رادو * یدتبا ضرع هلغالوا ناخ ناعلس ,دازهس

Geهدماش هاشداریدلک  an Spamرع ندلایع  ehعماجرب و هنر  

 نزاع هعج هدنمرګ ترد %2 زو زوعط نیغلوا مات بورد اب تراعو فن رش

 ee سس ی سن ب ستا

 كلام نالوا لولا ةرسعو كوللا ةرسح كهاشداب لیعاما هاش acm یدلق
 ie یخد هناتسمعع ?dre لئاحو عنام یبیدارم aise ندنعف jl رع

delsیک ودا قسلوا  Lina aly 499998 oteهکندردنوک هماستیئهت هلا  

ose( یظن) ردوب  slesکالم اکس عاد هلو انوررف # هاتسو جان دنوادخ  

 * ماشو por cm هلوا رام ALS موکع هلوا ناهج * هاحو

 كقداصرک احیب * مشح نودرکهاشانا ردنکس * رس تام هکلب ترعاهتت4ت
Lesرنودنناکب وب دانا هاك * اهربل ندکیافعدنک *  * ile gy CY 

 * ردونوساوا هدوسآ لبا مصوف * رخ مصااوج ردادخ مالک * تس
 adel هاّشدار Sblda * (x) نوسایا بص * یکلابقا لاد نوسلیا ادخ

 رد نڪ“ ) )33( یدردنوک هلوبناتسا هلبادنب ودیف یی !etl oye تاسقا
aginهاشداب هدعب )0( باوج دایداد شدوخ تفو * باوص دسشاب  

 ایر ربخأت de clas رکسع هلج بویتسبا OS همجعرادد یرغوط ندماش

Cw) 
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 : ETS AYیدر و ردا هدم هلوبناتتسا هدعب بوروتوا ,( asاقای | ۱

 *مان لالحندشابل و "هدیه "درد هدفت یلوطازا  Ald Ug de “adeندقوازوب

 | تاقوت  aleكراددوا بواوا هدهراغهرب بوحاق  eae 3نلاوحا نیغلوا

 " ر ادعم كب یرکب هلی هنا كعد ردیهاا بود بواب  alsبواوا عج راوسو ۱
 ربخ ههاشداب بوجاق هاب یکب راکب یهامسوا مما كفارطا لوا  SASريزو

 « oleیلغواراوسهش بوجاق هساویس بودبسلا لالجبوردنوک هلرکسع ییاشار
  teك  Reهراص> هرف لالج هنیروکنا اشا توشود هاقرا هلن اکر ۱

 بواک  Jeهباشاب كر  ycهرایلالچهدرهشفآ داخ تقو پودبا راغلبا دچک

 || بوللوا لتف هلبءباوت dee بوانوط نکل بوجاق لالج ilies یر |

Reشا داهرف  aS feنیک  ok «idle ib. wigsودربشاخ هدننامز  
 ردلصف ) رولک .on عاشا مکتن * یدنا !Jab هلیح میظع بوراو sll تزاحا
 FP سودر نوعا كاسبا Te هدقدنا le saat هاشداب ۳

 بوروک هاشداب هدق دلوا م ات نودا كرادت اعود بودآ ضرع ارزو go رد

 ناخدمشناطاس م دج ?alse قحن اهدار هکسیدب !هدیک ax هلو قلنا ردچوا

 فیعض هلبوب مزال galls هدنززکی رب هسروئاک دلا نهایت ک یهدننامز

lj Qu d\nو  ALLرکم قول رفسهزب  Gro Bo, ausنم 5 4  ee 

 ET بجز تودبا نکرادن کتک هبهنردا هدسننابعش تلا یرکیز و زوتط
 هدماج یسربا نوناص نام < ب 98< as fais ردو jo > > als هدنس هدرا

 US gig تن ز ردینوک یکی كنابمش هک cei Nail هراب بورد فیض ی
 ندجالع بوزآ gy ge تباغ یسهرا ینابچ بونوق هغانوا بوةیچ ندرهش

iرو یر وح لوا نول ز بوااق  Las ba ennزدن  asیراق دشاوص  oreیوک  

 ales هب ههبش قاح نوایدروتک ارزو yas هب هثردا بودا قاروتوا هدانا

 کكلاوشام بولی رووا ردقیآ یکیارلیدتنا عی زوت رلیصتم نور وق راناوید نوا
iهدافالا بحاص همالع * هفالسا ىلع هیع ها هجر ید اتافو دم یجزوفط  

 boda هک ردشءد دنسب لد taney كموح < هدازاشاب ل اک انالوم ||

 و یدیرتسدا بو هت * یار فصا ااا lee ح * ریدنلا بت اص

 س توس

Je nce |ریشم  A> Jo Galهارت *  Js? galیقوچهدندهزآ * ربت یمراب و  

 6( شبا )

۱ 



HEمی رب  

fi 

 - حزب

 1 ts 2 نرم دیدیا nae س۶” " *رکلاع !Gaia یسهیاس * gat شا

jbیامز ر ولوا دودم  xmasهاکنا یدردا =? * راکب ردنا =? هل و جات ×  

 HF peg خب ید el Jes * رورس (S299 9( هدروسلوایلکوک * رب رم وچان

 | رهمهمز ناوبا هیچ ×*رظناکآ خرجربب یدمروک * هدنشع مزب و هدنجا مر

 مه اکا نوسالغا إف مه عیردو فیح دهلس ناطاس فیح * ریشم نوسلغا

 هدرا ضتح | نیح هک ر داوقنم ندکب ناج نسح یحاصمو لوبعم كموح رم (Ce عین

 ee هلا ay | تودآ Ao وت هفح یانج میاطاس هدک دید ردلاح ه نأح نس>اکر

 45 هس aml to درول alse و ;le هجو یز بود ردنامز

 a نیکم ,نکب هرانامز راسنامز ول ن نکلاشاح هدک دد لدتا ےھف یروصق

 یسودنک مدیا بویقوا 7 — 9399.9! سا "هروس هرکصتد ,alah هدعد

 نورد ا نیفهراب نداهش هدمکندلک aul ( محر نم الوق مالس) تویقوا هل

 ارزو یار یو وتکم هلغالوا ههداز مشد هډ یدتاح ور مس

 oS کیا تیم نکرنوب بو وب رابط sie كهداب بور و nate بوروس ناوبد

 | ee) May ناو وک بودا ترو فا ae هلبلا عاص

 رانو الع ر هاشم راک نالوا هدننامز هاشداب موح < (لصف) رایدتا رشک تاولص

 | rae هم Sal طب = رک ی هال J o لصفا )\ ( ها

i aw ENE ا روش ەو روک ذم essa) CL JE هک دال دحوا le 

ae 2B 95°قوقت  | OL LT,ردم ولعم مورخه>جورب  Oe?هکیدیغوب  

sustو ناتکنودعو زاتعو دمآ ریس  alu ybلتالح ~ ردا زا نف یچددمزاب  

 Siig calle هک ردنامز !an لصح * ردلئاضف لیصح لئاسو یلئاسرو بتک

| 
| 

| 

۳ 

 | لاج یدبلوب لوب KI عامحاو Ld pal عاونا اکی Ng یدسیلوا یتراسم هدنا

| 

 | Sols لاوفا das ملاش ود یدرردا فسا د نج ie“ 7 را

 ۱ I | هلام عو ل ضف * ید ازاتم یدازا poole kel ) هررح ( ردشلواعدابطلوبع ۱

1 
۲ 

۲ j 
۱ 
t 

i 8اا  

  یدبا OFT ءارما اشاپ لاک یردب cls یردب )56( یدیازآ یربظن هدابند |
 waby و تعاعز و زا هدء!بوشلاح (Siloam pu he FUN SPS دچا Dee روب نح | ۱

 Oa x9 هداز web of هه و ed: oS الث هو علاطم اشا نام طا الثم هدعل

Hee |راناقو نوسسک | * یرمسشلوا مکراد قججاوا × ریلدرش همزر نادیمهسرک  | 



tas Boمو  
ee ee ee —_ 

۱ 

 | ٌدعفد نکا یسرادم دب لاا ناطلس FR هل ردت بوقوا مولع pt ید

 Bl موز هداز كرب ز بولوا هلب wt? paar * یدلوا یرک-سع cols یلوطانا
fame solsناطلس یدنا ی  oleلزرع هدننامز ناخ  lyنونو ا شدنفت هللا  

 Shek ولاي ەقردك ەن edad Co dhl slo هسردم هد هردا هلبا ,aab هگازوب هدعد

 تافو هدقرف زوب زوفطبولب رب و ثالتفم a y ىلج fe موح م هدلوبناتسا هدعب
 یسدیج pel بوزان هلاسر یرادعمز و تاک یرادعم یرکب * یدتا

 حور ( مظن ) ردجراع alle *ورذو جراخ ندفصو یسهدیدع رغ لئاضفو

 yA) بوئوط هرزوالا راب رو>نوسایا * Merge ترض>بودا هنیک اب
piblac Meردندنومطسف یدرار د ىلج ییا هک  sieهدعبیقیقوا ندمور  

 د ا

 ندنسال wa ٤ هم هدعب بودا ج نویقوا ندنسالع یوراو هناتسا رع

 هاشدان ows دلک هننطو تواوا ندنراشد ورد بوراو هن رب ندحاشم تویقوا

 نم هلفراعمو نثنم لضاف بودا ماما هب ودنک ب ودروتک ینو هنطاساا لق

 هجاوخ هبودنک هللا هفيطو هجا ژویکنا هدک aL as ie دیذل یحاصمو

 لوبقءو بحاصء راهنو (J هدرمضحو au بویلشغاب راب وک 0 رداویوش دا

 ارقف نیعمو نسحو ble یدستبا تافو هدکدلک فاش ندنهف رصم * یدندا

 لات فسوب Macy be النمی line Mie ( س ) یدا قالخالا دیجو افعضو

 هد هسور هدشنامز دیزپاب ناطلسیوءقوا ندالضف رابکی رانا ندلا سالم نا

poleملس ناطاس  oral.)هده! سر دم ه:وک  Ag pیصاههلوبناتسا هدعل هب  

 او اکذو لطف لها * یدتبا تافو هدزوط 2S زوب زوقط بولوا رکسع
 هشاح pis یی رب هدیس Jail dy هغقاوم حرش * یدا راقوو قلخ نسحو
 هک یرانفلاییع We نب yall gt الثم ( ع) Gael تافو هدکلهژات زدسذمزا

le Gell <=ندالضفرابک ردب رداركهاشد روب نم بولوا روهشم هاکعد  

 هدعر سر ړم هنوگ oes هر هناطاس هد هسور هدع هنسهسردم اشا ىلع 5-55!

 لی !tng هدننامز ناخ نایلس ناطلس * یداوا cold هلوبناتسا هدعب ههنردا |

 ریسقن بولوا عراق هل راتحا هدعب قم هدعب لورعم هدعد Sus cob هناا مور |

 ۱ * یدستا تاوو هدنرد یللازو زوفط tal لیفبویلشاب atest ربات و Arum د :

 ۱ ۱ * یدشمراو هبدسوسو «a ندنشادد تو بواوا یوقت لهاو لماک لضاف

۱ 

 ض«ببولوا اج صو الع بحتو SEL قطانو باقلا یوقو ,King اچوو بیه»
 ماسح النمو Jes! Bie لف ی 2م اک Die (o ) uly Shs لب داسر ۱

ae 

 ( كدا (



KE tho Hee 

chalنهگهدعب یسز دماشاپ دارم دعب بوقوا ندالضف رابکر دیلفوا یف  
 دعافتم هلا هصازوب هدعب سردم MOP هن هدب wool 44 yal هدسعب یسردم

 لماک لضاف بولوا قالخا مراکم لها * یدباتافو ؛دیدب My زوتط بژلوا
Wee (4) galتویفواندالع و اسوندب ردن هداز نس>یحاح رلتمن هاش دج  

odaدواد  el,كرهسسردم هتفچ هدهنردا هدعب یسردم  yهدعب نګ هدعب هنن  

 زویزومط بولوا نردم as? ab فا ناک هدعب هنسهب دا رع هس سور

 لوفشم هدنناغ تولوا رادهرهب نر اتو طاق مولع * orl ‘obs هدزوفط

at salلئاسرهاهنیپ و حرشهبیرودق بولوا رهام هدنارضاحو جیراوتواشناو  
 LoL قالخالاديج ٌهيحاصلا LA یدلوا عياض هرکصندننافو بوزا یشاوحو
 otal 4401 نیرا دلادعب بویفوا ندالصف واک ىلج e اسد re ) ۷) ید

ols dawg yزوهط بولوا سزدم هثهک هنن هدعب  sieیدتاتافو هدتلا » 

wokeلوغشم  iyلماک لضاف  wil,یدا قالخالادیجو 39°99  ua" 

 !Men alse GES SEG یطصم النم (۸ ) ردراو یتارب رو لئاسر
 كن هلج ویفوا ندهداز هجاوخ تح ندالضف رابک ردن ردپ كنهداژ یرکشاط

 aes لبا هگ |ناسقط هدعب یضاق هبل> دعب هنگ هرک صن دیصانم ant * یدیا یلوبقع
aterبولوا سردم  Soakتافو هدشب زوتوا زو  cantدهازو لماک لضاف *  

 Chelsie النم ( ٩ ) یدلاق یلئاسرو یشاوح ’an هدهد وسم تولوا: لماع

 es Manes Meo هدنآ بودیک همت هدعب بویقوا ندالضف راک بولوا هذاز
 هسورپ ءاضق هدعب سرادم جاقرب هدک دلک هلوبناتسا یویقوا یجد ندنلغوا یلغوا

 هرکصادنوک یکیا نیساضقف لوبناتسا BL at نایلس ناطلس نواب ر و
 هتارخ نلام عيج لزعلا دعب یدربو نکل رکسع یضاق ىلبا مور هد-ءب یلوطانا

 تارعبوراو هن همرکم Be هلعاطقناو درجت نودنا فقو یتراباک نودنا فرم
Dols,یدتا تاقو هرزوا  We Cyr)فس و دیسن نجرلا دبع  ginal 

 !wa لیصح Shade بو: وا ندالصف رابک ردیساد {teal یرکش اط

 تودنا تعارف ندنسهسردم ,hace wag نیکعا jer 42 gaat هد ەل

eyهبهلاهبذج هدلناوا* ىدا لوبق هدان ز بوئلوا نیبعت هفیظو هجا شبنوا  
 یر بولوب ما dam تردق هدراجاغا بواو هدرلغاط یآ جاقرب نسفزآ بوشرا

 ناسکس هدنرد یللا زو زوفط# یدردنآرلت b> eke ندرلنابوشراق هیالاءایلوا 0 ۱ یدروشرپا هبذج هاک بوشراق als هاک هدب بولکب Sy بولک زروناج |
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 اشا یطصم هلجم ردن ساق بیطخ نب AF النم ( ۱۱ ) Gael تافو «دنشاب
 هدکدشا تافووا بولوا هجاوخ ,دجا ناطلس هدازهش هد هیساما نکیا یسردم

 تولوا سزذم هدنکرارکت تبقاع بولب رب و سرادم ’aa هدهنوداو «دلوبناتسا
gabeطعو هدنایلفاو تاضرش اصوصحخ هدنابلفع * یدتا تافو «دقرفز وب 5  

 تولوا عئاقو دهازو دیامو رهام تباغ oo مولعو هبّرج قراممو تصصاو
 ,aT aes هدفارشا ج راوتو تارضاح» یدا لود تشم هتدابعو لع اعاد

 هیشاخرر !a اوا هدد رشلاردصو یس ضفارفو بانک ,pas یفیطا تاغ

 gargs ءاشدجم cy نیدلان زاالنم ( ۱۲ ) ردشمزاب تارب Ay لئاسر هو
 ناطلس هدهیساما هدعب هنففو ناخزوا ناطلس هد هسور هدعب یویقوا ند الضو

ylهدبتلا ییزکیزون زوفط بواوا یضاق هبلح هدعب همادش هدعب یلوتم هنفقو دب  
 ندالضف راکدواد الم Cry) gal رادن دو ققدع لضاف یدسساتافو

 هدعب تولوا cold oS FA هب؛سورپ هدعب شسردم ?acs شرادلا دفن نونقوا

 تافو هدرکسقرفزوب زوفط بوئلوا نییعت هفیظو هیقازوبنیفلوا خراف ob راتخا
 هفیلأت deine جارم فعض یدیا GEL قطانو نونفوذ قفدم لصاف یدنا
 هعکازوب سرادلا دعب بویقوا ندالصف رابک نیدلاردم الثم (ye) ىدا

‘abyقرف 5 زوب زوفط یوئلوا نیم دعاقت  grax! - ols, erلماک لضاف  

tle,یدبا لماع  We (v0)لیکنو لی صع هدمت یدربلا دع ن دج  
١ etalقرا  glهدهئردا سردلا ددد کلک هءور ن  Chaarهش رب  

 هدیج تب شوخ * یدتبا تافو هدزکس SE زوب زۈقط بولوا سردم

 هلع با داو یرا هیشاح هح ولتو هد: رج هیشاحو هب یضاقریسفتیدیااطخ بوخ لاصخ
 هداز دلم الم ( ۱۰ ) یدا راو یراشنا فبطا یسزافو یت رعو جرش
 (Plow ga طخ یوخ هدتافو ققدمو Gees لماکح لضاف یدیس

 تولوا عراف ن دنس هسردم Eb یسع هد هس ورب یدشعا عی نوزا راباتک

 لی ندنرلت رمضح یراع ریه یدئلوا cue دعا ەت ةفيطظو قا ش نوا

 لاصخهدیجو S39 لاک لضافد# هداز هجاوخ النم (Cry یدتافوصت
 دعب بواوا یطاق هب هنس ورب ندنساضق كنالسو cold هت ابصق fast یدا
 | دجارب هدازسدلالنم CVA) Goel تافو هدجوا ییرکبزوب زوعطلزملا

GUS aud»هرک یکنا هرصع  colsدعب بولوا  Mallیللا زو زوفط  Sl 

 لاضما دیج لامو بنک بحاص بولوا لماک dle رهام هدهقف یدتاتافو

) val ) 



cay Beeیوم  

 ھنب را رب طب كحانفم حرشو GL یرت یدبا ملحو م رکب ولوا لوفشم
A :ب واوان ارا  ist ibeیدعلاع هفیلات نیغلوا  SL (x)یلج ا  

 pine نا طاس نکیاسردم هدنرب لر هتع> هد ەن ردا lal was كر ز ر النمنا

“Spas wt راهتشا ۵ درس ارا (ریسردم و کدو Jb یدتساتافو ore} 

 نعل ادبعالنم م(۲۱)یدشعت |لیمن ی اع یسهیلط , disندالضفراکر دیلغوا كدلو ما

 بواوا عراق ova) ee هر دیساما ه دعا <gol al ندشدطارا ۳ بویفوا :

 ندمولع عیهج یدتاتافو دود ىلا زوب زوعط تو هلو انیب ai ةو ها شک

 (۲۲)یدنارهام ,esa رع ails دیاصق مظاو هده یع مولع یولوا راد هصح ۱

 رخ هجاوخ 593 واند الضو یوجوق نیدلا bo ج سلا نی ately حش النم
 ندهسردم,دعب تولوا داماد هیوجوف ندلا "Fb سردم هنس هس رد» ندا

 ربدردقوج یخ دوببوئلوا نیە Aa, by abl نوا !wt راشخا ays عارف ۱

 سردو دهازو دیاعولضاف هدتناغو هللایلووءاکآ درفد مولر مارک باید ۱
goles |}دهاحودح  Ga)هر هتک نوروتکب ولا تاذلاب ودنک ییئامهم ندرازا  

 عن قلخر فاو هتساحم ودنا J فی pe pul هدد« * ید نود هکهروتک ||

come) 1ریسه یدرار ولوا عمو  lea cobهحاتعمو ۵ هاو نمو هیشاحرب دیفه  

 pig Cty عنصعو مج خد هی هدر هدیصق ردشمزاب حرمشررپ هضاارفو |

 ندودنک# رول وا مولعم ندنا فرصت هد هب رع مولعو یف وصت نافرع هک ردشمزاب
 چاو dar lor تواوا ےاکڈم هدن رب لا PMS ر دیو ره

 9 هدب مرت ا دنا tele یآ یک :اهدنما نولوا عساو ردقاند

 جارا ندنآ sultan كن هع SOT لوانیفاوا للد هظوفحم حوا هک ر واوا رهاظ
ifهدرصم یسابعمم > رادع ااو هدر ىلا 59 زوفط بود مرد  

 ناطلس ot زاب bs بودیا هب رعو هیعرش مولع ل کشت kee توغوط |

 (pe gh هده ترش Ge زاب هپ یراس 2 1 ولک هلس abl atl ۷ دب روغ

 شقلازوب زوفط بؤنلوا نییعت هفیظومچقا Moss ASS همور هرکصن دن
 هدب رعءاشناو هعنصم a رعراصشاوداصق # یدشاتافو بب رف هنشانزول هدرب

olsتولوا رهام  as!لاکلصح * ردراو یراثآدعدالو  pb g7 Woy jadهدر  

 هکر دف کرب ندنرایشا ,dan ga alot ن نه ء ذکرب و هارو een دراج
 ی کک ےک ی سو

 یدیا لماک لاف SU هب هرم ندم ولع عیجج ین اکیلا یلج Lt (qa) یدبا ||
 هداغ|یدشا oles هدزوعط ز رو 7 وازو ژوعط hl ur هدب رلا راد هدهنردا



A al 

 اش * He اا اذاو* ساتحالا at هرظن لوادنع

 ated تویقوا (org ردو هیساما <aal یش الم ( ۲ سانال مهواخ رراصو

 | هتالو نودنالواس as 50( : هدکد لک ,ary بو وقوا Worked نوراو 4 اتسب رع

 یدیا سردهو ظعاوو thes لماک هدع ولع میچو هقفو مسن یدلوا لصاو |
 ضهبرابدلوامفتنم بوب وقوا هلک قوچ ند وب بولوا هدنظفح ریسافت نکا *

 | ترمض>یدرولوا عقاوییعبواد مدر وک شازا هلب وب هدطوفح حول نوجحا هئا
 | هلاسررپ .دصوصخ وب بوروک قوج CHE هدنس هعقاو لسو ade al Jo یلوسر

 ید زر د برعالنمهک دجعالنم(۴۵)یدتاتافوهدندو دح زوتوا زوب زوم ردشمزاب
Gorبواک هب هک اطنا ندم  oFهدنا  ghیبطاشو زکو یعطع نآرف بوغ  

Gemsبوبقوا ندن ردیو نددجا شو نیس> میش یرلیعو بویلرب زا جدیت وتم  
 | هالضفبوشلاح هب اوتفو ظعوو سرد هدکدلک ale بویفوا بوراو هزب ریت هدعب

 یطویس هدرصم بودا جج هدعب بولوا رواګ هدسدق هدعب * یدلوا روهشم
 ناطلس بواوا روهشم abl اوتفو سردو ظعو هدرصمو JX Ardem ندسعثشو

slobههسورپ هدننافویاشاق «دجوا زوب زوفط بودیا تباعرو تبع تیاغاک وب  
 ناطاس بودا ol Sem یهنو ظعو نولوا بولقلا بوی بواک هلوبتاتسا هدعب

 لوسر لثاعو هدفوصت هنمان كابوردن وک راهزاجاماد بودی لیمیخد دب زا
 هترعسنوتع (wel leo we ون ههاشداب دعا بوزان تاکو هدمالسا اهیلع

 هللایع نامز دعب * یدلوا وب نیک یصنچوا AMI ه هماق بوروتک هل
 بواک همور هدغب بوروک نجرخ هلج بویقوا ندنوب Gly el بوراو هبلح
 شابلزق بوزاب باک فیطارب هدازغ باوثو كب رح هب ارغ هشابل زق ییلس ناطاس
 نیما هاشداب !wt امد النم هدکنح نودناظعو هرکسع«دلو ںودیک هلس هرس

 نیک ارکنم یهنو فورعم یمابوراو هراهبصق ضعب هدنایا مور هدعب * یدیاربد

 PE ق وچ هدنسلجت بوروط ل نوا هدب وکسوا بولک هحالص هنسک قوج
 * یدلوالوبف بو دیا اعد هدکنح بو ذب ارفس هس و رکنا ید هللا ياس نا طاس بولکهناعا

oteهسورب  eee Aیرادهمزو ندنیاصودنکی دتاتافو  

 لصاوهدارمو لماک هدابیک لعبوژاب لئاضرو بنک هدرشک مواع یداوا یدالوا
 ?BNF نولوا نیم عرش رشا ندا * یبتا تیبا filo FI نیغلوا

 |:فوطسک 5 نیدلاررخالنم( Jat وا لیصفت هدش : افشیفانم یدیا ولت رک

 ) یدژربد ( 1



ian Heoمیم  

 ۱ .یارس ههاشداببودنا تایلعنو نایلعع لیمکنو لیصح ندال تف راک یدرارد |

 هدیط معو هبشاح هذاشکح رش هقراشمیدلوا ظعاو هل ۱3 ناسکس wes سهجاوخ |ا

 دیعال(۲۷)یدتاتافو هدزکس قرق زون زوفط یدزاب راهلاسر ode Wy باتکر

 با ها زوت وا Cg SEL كولس هفوصت بوبقوا نداساءردن ?igen ديلا
 هدفرقزوب زودط یدبا لماع دهازو لاک لضافو pate یدلوا ظعاو eal وبئاتسا ۱

 | هخازونواوكلاس هفوصتلیصحلا دعب Fog هفیلخیسعالنم(۷۸)یدتاتافو
a |هدعبیدبا سضمو لماک لضافرت وم هدنناغ یظعو بولوا ظعاو هدلوبناتسا  || 
 || یدلواظعاو ay نودا (Del Sera wy 9( بصذ تیطح هنیعماحدج ناطاس

Gall oe FP Deva)ظعا ویو هیساما  So Jolyلماعوكلاسوثدعو  

 | هدشاغ یظعو بولوازب نع ووء دلا ناک “۶ نویعلابولسم نولعلا توی تولوا

 || هدیساما بولوا GF Sho لاعو Git لماک لضاف یناقوت الند( ,)یدبا رب وم
 | یدساتاقوهدنلناو | كنت:طاس نایلسناطلسیدا لفتشم هتداعو سردو سردم

 | بنک ظفاح نوفلوا بتکط فاح هنعءاجدیزپ اب ناطلسهد هیساما نر دلا «dread (س۱)

 || دعببویقواندب رع UPS بوراو هناتسبرعهدءب بوقوا ندال<یدیاروهشموبد
 ۱ :ههیسامآ یودنولس هفوضت هدعب بولوادتش اد هبءداز لضفا )تیپ ولو رجلا
 ۱ لماکب تایدمولج عج یدبا لوغشم STS ملهنواوتفو سرد بوروتوا

 i فیطارب وادآ هلا نور ttle یت نوا تولوا لئاملا ?ene ogc اصوص> ||

 | فکر ب هایشالا ردا هدلاحره لصح * یدزا حرش ءرحزونوا هنتارابع SIL ونتم

 | قفدملءاک قفخلضافرد و هیساماهداز دیعءالنم (۳۲) ,Gal do نم
laoهوعدلا  (ew) bal ye0 هدکحر وک بصق هديل وطارا هجاوخ هللادہع  

 Ae بلاط هلج نيفلوا رهنشمو رهام هدهب رع مولعو ?orga ںولوا نک اس

 هوعدلا باجمس«یفراص هتدابعو سرد نتاقوا dex یدراروفوا بوراو اکا هتبلا
 دمخ GAS ینهدلاوویر دارپ Aude یلایخیردب ردیح Me ( ۽ ) ctl فراع
 مولع ندب رع ءالضف بوراو هرمصم نکیأدیجم هدهسردمرب * رد زق كنب زانف هاش
 یدلوا یسلوتع ناخروا ناطاس «دهسورب هدکد لک همور gal لیصح هیعرش

 ریهاشم ربکرد لصف) یدیا رهام تیغ هد رع ثنو lly ردان لماک لضاف
Ele»ملس ناطاسنامزرد  Coleیویسوطحوصا میش (۱)  Clog dleرعاشو  

 درم 4 یتامرف نیدلاحات جش ند هيز خیاشم Sl نآرف ظفاحو طخ بوخو |
iیرکیز وب زوفط بوک هداش رادنسم هدننافو نص جش نیغاوا دا رح لصاوو  

Cw) 



 ,dale تضان ر تحاص یدلوا م ای یک ot Bly داشرالابز اع ندح و صا مش

 | هیبلج ile تلج ils 3 on (a) یدلیف څ وارت لمح لب قرق تولوا

tne B> 
 سس سیو

e (x) gaz! Giles od 32. |]هد هددسور ور نیدلا صم ےہ  Sl ablبلعقم سردم مه ن  | 

 ۱ بیهمو eels بابل نوا دا مع لیضح ندناو داماد هسايلا التم نالوا نارز

 لصاو Ae ; * 4 هداز هروس 0 یدا زب 52 ae ۷9 "هرهاط تامار کو

SH |3 بوردوس  ofبوروب قلوا لوغشم  Je NHNهبي ناولا هدقدناوا  
 لاح هل وب هرلب ده یدرولوا ادر Jog مظع ax مدامد هلا هس رغ راوطاو

 Bean راد < نوکر * ردقمالوا فصو لباق یلاح كراهوادم هنتمدخ قحلوا

 هسرواب روک یعالع شاشهدعد هرکصندنوک چ واردکر ک هدلوا لصاح خالسنا
Poe |هدنامز یکیدد بود كود هسلاح ودنک هدد نلروک كالا  oyهکر  

 ee هدن راقدالق وب :a Seah fe وا بولاق ندنفنو .یمنو,تکرح |
۱ 
 ید ,re, on a دهاژو aE یدردا داشرا زدم نواب |

ندنرادرک اش لوبقم (Heol هجاوح الثموا شات نائس Mea ی ج یجاح ج ا
 . 

 یسهبکن روب رم بودنا دارم Quart yas هش رات رطح ت ا ۵ دن کا | |
uae Iتواو |  plyهد طابو هرهاط مولع یدتا تارو داشرا یرادب ح  rare 

|iرک .تحاص تولوا ر ھام  a =e Ga! als sllدنفا  A+زوفط ردب رد  

 ند eas زا سنا < هداز ل ۷1 دل | ءا و on ~ )4( یدتا تاقو هدنرد قرف زو :

 9p بولوا داشرالاب زاحتو دا رملیصتو 8 4 sogh حس هدعب بویقوا ۱
dies |لغ  le Anat ASSقاب قطان یدردا سان داشراو تدرت تواو  

Iو هرهاط مواع می عم اح  ablتواوا  ase tic 3sردشهزا هلاسر  * 

Je oeزاب یوتف هدقدلوا هتسخ یلح  daeیو  lac lsىلا زوی زومط یدتا  

 red ميهاربا A eee بو دبا تافو هدهب رصیق لک یک هج هد |[
arb ||یدنلوا نفد  sale jou Calder (vy)هبیلچ یجاح بورقوا  

 هدنزو یارفنساو دجو UT * یدلوا داشرالاب زاحو دا رم لیصو دب رم

 هداز aa جش (A) یدتا تافو هدنآ بو دیک هش رش سد یدروئلوا هدهاشم

 بولوا نزاقم هبافو حشو هبیپلج le نآرف ظفاحو لماک هدهرهاظ مواع عج

 یتا تموادم هثداعو تا رع mascot كنا ووا ae لیص و دب رھ

Reel ۲ ته 



clo 243 ee 5بلوا 4 زد هب  Liedیدتنا دارم  * | 
 : a هللا ف طا جش (۱۱) یدتا تافو ety er oe دهازو داع

aدره  mena Hgدهاژ شا دام  lesدیا ماما هددتسورپ تواوا  

 8 رک نادلالالج دیس ناو هرافک حرش ردیلع ی سا ےک یلجربما مش )۱(

oathsدب بواوا  Gokرا هدهسور  siveرت “43!  i (ve) uke oh | 

Bes. oda cal at تواو ly Ae هداشرا هر ی میش تولو ۱ acl لر 

  | pom on (\z) glىلج كب  eee | Mea cyنااشاب  M20لالجنا ك رخ 1

  Objلضاف تواوا | یسردم هدا ره هده سور ادتا هدک دتا لت صف لیصح |

 یدششه یراج (nal od ویئاتسا !oun) ws مولع لب 0 بواک اک وب ردنعشناد

pamدب رھ هنن رات  nie peىدا  wageو عضاوسو ع رشلهو  ne 

 11 Shes یردب see a Al gle yey a a یدسشا تافو هدرا

 odes بودا J ءاصدو مولع لیصح بویقوا ندالضف دکر gs رادرمفد

 هفیظو ها شب زوتو | بودیادا نم لیص ګو دب مم هبیدنیشقن یراخ ریما ت رطح
 هدرنو ys یسرافو Sy یدلوا ,Jones Hols ۳5 تولوا دوام هدهسورپ هلا

 لوبتم یس هلج بوزا ALT رفاویرت روثنمو موظنم بواوا رهتشمو رهام دتا
 فقفاو a9 وصت قیافد ردیساهاح «Mr كمور راد هدکلن وکر * زدشلوا قلخ

 ید س )\4( یدسا تاقو هدیدن , زوئوا زو زوفط oA فراع درف د رع

dadoرد و هیسامآ  alهد س هر واز * کیا هد هساما بولوا ندن_ساعلح بابح  

 نکردبا تافو Gal راهثلا gly لبللا els هللاب فرامو دهازو tle بولوا جش

glen Sorterیجور برا ردراب روح لزوک هن ردرلماقم لزوک هننیکلزتسوک  

 ےش (۱۷) gaat تافو ب ودنا راعرضن وید ردشالوا ol ض3 هجرت
 of نیکعسرا هر دج GLa بواوا a ass هدئم رطافو جی فیطالا طمع

 تواواندبنو طس ناصر یجاح ےس ۲ ته تارطضا رقاو بوروآ

 لها لم 5 دهاز لم 1 dle یدتا Seg Oaks داوا Red Cad a ناولس ناطلس

 | opie هداژ هروس ها شرب اللا تاک رب نه هکر , هدایندو هاوا دام تار 2

 نش لد £ سن ahs هکیدر 92 یلاسعت قح مرولو ee هدک aS هکمر وک 3

| be sles ales dle اس هم و سس خش (ya) یدلوا eels ot بود 

۳ 



RE tay Be 

 تل كهاشداب تولوا RKO o ندعلخ هدل !gos awl ba دش رو ده ا ارو

 "هوس gli نیو نارف یشحدب Ae حس 7 ( یدتا تافو هدنرخاوا

 ف یاش ءاشداب * یددردق وب جاشحا 4 هسک al? Yu 9225! لد هناداعلاو

 یعکیا wh رآ هلتوکس بويا ?ore اهل 5, ررپ یر,بوراو هه هدک دتنا

 كهفرا كنسهکردوب قرف ,OL یرالوف هللا ید S+ ههاشدار Taz هدشراو

aisیس ردقیفخ مهقرا مولا ندنکوب  Clal> Sahنس هبعا عياض نب راعاتم  

 : ah "المو مهاوأم هنا هللا لەج * ىدتا تاقو هدیکیا یمرکب 3 2 3 1 ید |

3 oe | 
E eمک یز اف ناخ نايلس ناطاس ااا ا باب  

 ناخدح ناطلس یبلج نب ناخ دا رمن ناخ د نب ناخ wyb ن ناخ ماس نا

aby!ناخ ناسشکنی ناخ ناخروانب ناخ دارم یزاغن ناخد زباب  ele 
am Jl(مطن) نارعغلاو  sa 4sناطاس نارق  olsلد لداع ناخ  * 

 شسولج ٩.۰ هنسسف شندالو )6( لزان alle ناص رذرونرپ هلکاپ دوجو
 RYE هنس رفص رهشین ارج تذج یازرغرد شاافو ۵۲ هنس لاوش VA هنسق

 دیزیاب ناطلس یدج ۽ رهش 4۷ هنس شناطلس تدم yg هنس سر تدم
 یدا ناخوراصواسدنغم تدالو ;iL یر دب eR تدالو piss ہد :امز ۱

 ٩:۳۱ هنس wields ge ناطلس )\( (هاتشدای مو> سس دالوارد لصف) 3

al» هاشداب هد ۹ ۰ 7۶ ۳ OSA, و اجا نایصع gr! A wl | pls 

 هدیعاشا ۱9 ارت رک day, ot woh ردغوب هدلوب توایدرغاح نکردیک | ۱

(y) 2 |دو ناطاس 9 دام ناطلس  ies AS yزو زوفط هنس  

okس هد رب ماس ناطلس ید  awk4 )ردراتوف دم ( By ole).هنس یف شندالو  

AYAهدتباغكھاشداب  EAاسسانغهرد شاافو ید ندا فی تولوا  

shagهم  ceدسردمو عهاجو ه ر نوا ور بواب روک هلوپناتسا  
gal |ه۲۹ هنس فشن دالو ناخعلس ناطاس )0(  PIBیردب یدیااسنفم  

 زوفط aio شنافو هللادبع ناطاس (+) ردشلوا رسم اک وب تئطلس هش ر

 | میلس ناطلس یردارب amg ٩۳۲ شفدالو د یاب ناطلس (۷) یکیا زوتوا زوب |
 ۱ ee قرولک هدیعاشا ینب دلردع وب !ott بو>اق دی wg ge راخم هلا

araردنوفدم هدساویس  (A)هنسق شادالو رکناهج ناطاس  as ٩۳۷ 

OS) 

‘ 
۱ 

۱ 

TERT EET WDEلی  

—— — 
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e cae Be 

 روس را aw &3 cob یدیا زوک یسهفرا تگ ندلا کیا
 Bol ۸۳۷ aS دزبابو یاس ناطاسو دجشناطلسو ییطصم ناطلس نانخ
 ناطاتس ناتخژوس Bol at's هنس ین هاشذاب "هدلاو ناطلس age 5 تافو
 *هدلاو ناطلتس یک صاخ همّوجح prs 4 هنس 3 Kil go ناطاسو د زا

 تزاجو مفر دم Gly عماجنرءدلوبناتسا هو ah Ga زبابو میلسو دع ناطاس

 هارزورد لصف.) io, ally ءالجلا دبحم تارجلا ةبحاص پوریدبا افشلا رادو
a : * SS See۳  

 هدوزاقوب Se لیصفت بولوا Paced هک اشاب cow (4) GDL موح <
 هرکصدلنن چوا؛بوللوا اقنا هدنشولج نیفلوا مظعا ر زو ید اقناس ردشمک
 X99 دهد زوبکک هتصفاشات طعم (۲) یدلوااشاب pallens رب بوتلوا لزع

 هبوئاوا اقنا :دسولج نوفلوا رب زو اقباس ردراو یتراگو هسرردمو عماج هدنآ
 اقا هدسولج نیفلوا رب زو le اشاپ داهرف (۳) یدئلوا لزع هرکصندلی زوقط
 BE «دهلردا cde نولیرو ELAM هردم Gayl لرع نامزدعب بوئلوا
 یزادزفد هدفا كهاشداپ اشا مساق هجوف )¢( یدناوا لتف هلیهاشداب

 ز زو ندنکلیکب رلکب bY مور اشاب دجا (۵) یدلوارب زو هد س ولج بولوا
 Sa هدزّوب زوفط :نیفلوا ناخ هدنآ بولب زدنوک هتسس هظفاح «po بولوا
 ةعفد ذش رب اشاب یر نکیا gb هطوا هدیهاشداپ مرحاشاپ !(nal ( ۱) یدئلوا
 هلیهاشدار uae هدیکیا قرف 59 زوفطه نداد نوابولوا ,desl زو

 یدلوا مظعا ر زو ,ae اشاب مهار نکیا رب زو شاپ ll (۷) یدئلوا لتف
(a)روک  yale ab asوشراق هدلوبناتسا یدشوا لرع نکا ریز زو اشان  ttle vole 

 بولت y و ترازو اشاب ole (۱,) اشاب یطصم قالب (a) ردشعاب هسردمو
 edad یدلوا 1 زو ,an اشاب ull اشاپ طلا (CVA یدنوف هنظفح نود

 هک اتشاب دیک یجاح (vy) یدشا تافو هدیکنا ق رقزوب ز !sab Gods لزع

 Ste هنظةح نود بوئلوا لرعندنرازو یدررید د اشاپ دم قوص |
 بواوا مظعا رب زو ھت رب اتشاپ یفطا lol نايس مداخ (۱۳) gael تافو هدنآ

 Let متر (۱ع) یدتا تاقو هدد قرفنوز 92 بوئلوا لزرع نامز دعب |

ole 1رب زو ه ےن راشاب  pielتاهاشداب تولوا  Goble52 ىدا  Jهدعب  a» 

 نکیا رزو اشا gpa (Vo) یدتا تافو هدرکس Gok زوب زوفط بوناوا بصا |
 Oleg هدلوتناتسسا بوتلوا Js LoL el! (ya) یدا obs نولوا لزرع

 بضغو لزرع دعب بولوا مظعا رب زو هدنلرع اشاب متسر اشاپدجا ( ۱۷) یدتا



Beهو مي  

 مرج Tp ردب> بس مد (۱۸) یدنلوا oy) ids an , بول وا J هلیهاشداب

 یدتیا تافو بولبوپ و GAM هدنلبا مور نامز دعب بوغیچ هلترازو ندیهاشداب
sandy tert۱ یهاشداب ینو مط قی دلو ام طظعارب زواشاپ  

 مظعار زو اشاپ دم (Cyr یدلوا یظعارب زو اشاپ fo (yo) ودندناسار ا دنفس
 هدننامز Ole ناطلس نبا میلس ناطاس نا ناخ دارم ناطلس یقاچ 4

 شاپ ورپ (۲۲) یدتبا دیهش بوروا هنسکو که لغام هدنناوید یدنکیا هناوبدرب
 لزع هدشنامز ماس ناطلس اشاب داهرف (۲۳) یدتا تافو هدشن امز ملس ناطاس

 (ye) یدتاتافو بولب ردب رهزندنفرط یرودعهدننامز «al ناطاسبونلوا
 ۱ ۳ یدتا ٹافو هدعب !Wolo مظعا ار زو هدننامز رو هدننامز دارم ناطلس اش ناطلس Leb دچا

 یمروکب طعلق (کردرتوب رهعلقنانوا ?ule هل رطعاونا هننمزهاشداپ موح رم
 ضب و هوشريا ذعلقو كينوف علقو هرم السرا علقو نیم ةماقو لا مورزد
 ةعلقو یوکناتسا ةعلقو سودر علقو ,ol ly ald * سورکنا تبالو عالف
 قولبا همافو كسوا ٌهعلقو نیدراوره nly Sy“ وس aly سوسیل eld“ مردوب

SO Choy! “ald,زاونلد ٌدعلقو نیبوصةملقو 1  “bgةعلقو هحاو علقو رادراو  

 نودب علقو ید رادعلف هنو یاکوب ٌدعلقو هجرت علقو صاحر هعافو هجروما
 ةملقو وسب فعلقو جام هعلقو لس ٌعلقو هنجاب ةعلقو ندکس هغاقو ants ةغلقو
 هعافویخدرهءاف هعنو صاخ كلم هعاقو نخ هعلفو هکلرپ هعلقو Lal ةعلقو ایم
 ةعلقو هجوریاپ ذعلقو یتویف علقو لسک هملفویراصح قات ,snl‘ رارکت نود

 لی روش ةعلقو راودنف ٌةعلقو رکسلب علقو تافارد aly acy “ely راولبس
 ردنمرا تالو رد طالخا هعلقو نورق هعلقو یخدرادعاق هاو قادنوب هعلقو

 كيئوا ةملقو شجرا هعلفوناطاسهعلقو نانحا هعلقو زاوطدام هعلقو یلوطانا

 كوکر ک هءلفو قادود هعافو هنوراه ةعلقو ناب رش هلقو class رهش ههلقو

 عسشعشم تبالوو ناتسروهاک تالوو ناتسدرک تالو طبضو هلحرهش علقو
 تبالو نایمرد هوا هعلقو طساو "هر زچو هرصب برف ردرازج تبالوو
 یو ٌهملقو شوالعش "هعافو هوملاو ههاقو هوشو هءافو یلیامور رد نادغب هرق

 دارغلب نیلوتسا ةعاقو UL دعلقو Gh هعلقو راواسم ,an نوغمسوا هعاق و

 | bil مور رد راوشم tb ٌهعلقو ناو علقو یلوطانارد طساوو sory هرصب تبالوو
 i E رد لص )هوك ةعلقو راوتكس علقو یخد هملق ددع زوطو ناقراب ُهعلقو

 ناطلسموح رم (هصق) (ءاغداپ موحینامز رد هیهوماو تاموتفو تاورغ

 ( ملس (



ino Boe 
<_< - 

 watt يکي رلکب هاش ند ales | ر> به هدک دشبا rae یاس 8 نا ملس /

 لالقتسسا یاوعد هدماش تبالو بودا عج زکسءالاح یلازغ ییدربناج یکیدتا

KEIداهرفرب زو  Lol,هلیصفت تباغ بولب ردنوک هلرکسعرفاو  CUSتایراحم  

 ریش فلعیعباوتو یدربناج هدنرفص یدب یرکب زوب زوقط Seis yeh روماو
 هاشداب Jeb) یب ناطلس تاحوفو (Jal au رلب دلوا رتو هرن یدهو رمشعس 8

 ی راداوف دا ۷۳ داهجتستعاهادادحالاو ءاب YL ءادتوإ| داتعاداش ( :alg دادس

 تالو ندلوپناتسا هدیدب رکیز زو 592k هلدوغ Sela دودحان دو نیفلوا
un gS" neتودنآ هوا  engكنو هزت السرا ۵ نیم  \ elise,’زهعاف  

 تیالو (PAS تبالو یسهفن اطرایهقاو * یدنلوا محف خد عالف هنو
 نیک al aly Baldy * رلیدروتکرشک لامورسا د> ی بوذا نيقا كدهناورخ

 هلاز (Cpa بولکود بولب روقرلب gh بوداشوق هلرکسع بوراو هاش.داپ هداینب
sellیش " Une * elieمهف  (x) che Je gallةرسحو بفص هدتاغ  
Sollناطاس موح رم یدن اوا حف هدناضمر رخاوا نملایذ هللا نومب نکیا  dF 

oleیصق نکل بوراو تاذلاب  sialyl pareردشمک هدوراقوب  Copel)الوا  
 ی آ یرامدآ نالوا هدنناب بواوا یلوتسم دمو دساو مان ردنکسا هلو نع

 نع نگ راد CU gd كالم نوعاب sh روتک ههاشداب یرمسقا اهشرمس یو دنا لق

 زوب زوفط ate یداوا ند acter هینس lle هلبا نسا قلیعاوذ ناطلس ملاط
Eoناطاس هدعب لدا رم ناطلس ندراهدازهش كحوکو * یدب  Sageیرلتافو  

 هدرکس 2 زوی زوٌهط (تاحوتفو یتا (i یدلکن SI هدل وب هاشدار 1G راربخ
 عجب رکسع بونوق بوکس هرادکسا هدر هام نوجا Sigh WE alse هاشداب ۱

x وطبوراو هسودر ey نج هدناضمر لئاوا بودیک ندانرد هلا اعود A 

  9999بعص هداف ! inalهدرفص هام تبقام بوشلاح مکح بوکو د یا ا چاقرب

‘uly مردوب هعلقو یوکناتسا هعلق هداش وشراق * یدئوا حد 4! شیروب 
 وس ٌدعافو سودر  Seیک اس ناتسسلا تالو الوا (روما) یدنلوا ید

 ییغوا ات واردعلاود  feهرزوا تنایخ اتطاپ تعاطا ارهاظ ههاشداپ كب

  cual slاشاب داهرف  Keیرغ هلبا , Eندعدق و هيمان

 لوفروتک با قیرا هلس هناهب CU هتسخ اشا یکب bs نيغ وا سادنرق ترخآ

 ییرکیزوب زوقط هنسق یدردنوک. ةهاشداببوسک نب راشاب بوغوبهلب رالغوا جاقرب
 USN gE ene وسکر چ مان cle SOF هیقرشتالو هدرصم (۲ )زوتط ||
me 

eS. TEE 

aa ee 



iE 4٩۱ Be 

e یمردلاق شاپ هفلوا یلوتسسم هرصم siya قافتا هلا ذی هک ارج Era 
  pos ot Salesیک هدنس هظفاحم  eneاشاب  owtن رللوف هاشداب نالوا

BE زو زوفط ris یدلسک یرلشاپ كرایصام بوشاوص SE بوردنوک 
  )۳( Spalاشاب دجا زب زو  parیاب نیفلوا یصاع هدکدل ردنوک هنس هظفاحم

 نوجگاسولج تدنهت ههاشداب ندلیعاما هاش (4) یداردنوک ههاشداب بولسک

per AAS نداد رذ شاپ ممهاربا el رر زو Co) یدلک یجلیا abl ایا دھو aol 

  alasرب نونا اخ عج ی "وک هنس  anبسام4ط هاشیلغوا
 = یدلوا یهاش  A> pu 9dهدزوتوازوب زوةطروما هلجو * یدلک بخند رلکب

 روهظ ! EI a») poeهسورکنا هنب هاشداپ (۱) (روما ضبو تاخوتفو
  UFنوا  Seahزوتوا زوب  Filرکسع هدنبجر  deleیدچوک ندلوبناتسا

 ) ole )۷سیر  BSهلا هغرداق هراپ  naeیدلردنوک هسالو نع ندنساب رد
 ( € Crعيفرو عیسو تباغ كسوا علف حف )¢( لاوش 455 یداورپ علق

 هدنرانک انور ېن قولىا عاق )°( یدشلوا حح هلناما هدعب و ےظع كئج بولوا

 یقدنخ  eri GFلاوسش رهش یدنلوا حد هلبا هبراح بزلوا راصح ))( ||
  ‘alsحد هبا هب رام بولواراص> بعص ید ثكسوا  )۷( Gaylهواض رهن

 هتفرط ن ودب نیفلباب و رپ وک هلرااک هدنتسوا  Sueهدعقلایذ رهشیف یدلروگ
Baldy هحروعا هعلقو هحار هعلفو رادرو ٌهعافو زاونلد دعلقو نين وص هلق )۸( 

 صاحر  abyهدهدعقلا یذ هام یسهلج رادعاق هصن دو یاکوت علقو هعفرت
ab) جاجوعارپ لارف جا رمتعاصم ناطاس هدجاهء یار )4( یدناوا حف 

 برکو می برو ےظع برح هللا نومتمایق تام العنوربب ندفصو دح بوشلوب |
 ت نع بر فطل تبقاع بولوا ملا  ablررفاک  gineربسق  Kgs ghنالوا

 توجاق بولوا ح ورج لاحدب لارفبولوا نوحه هلراهنشکو نوخ یوج هکر م
  oat Seeبولاق هدقاش رب بوشود  DLsنادم ۾ ظعا (۱۰) یدلوا

epee نورق شوکو نودرک "هذند هک نود رهش نالوا سورکنا KZ, 
 هاش * یدبا كولسلا ةربسعو كوللا ةرممح بویتسباو ب ویمروک  shangالکوتم

  dal foیراییکنج كن هعاق هدناوا هلا یذ هام هدنرلکدتنا هرتصاح بو زاو اکا
 هعلق نانز هرعا ود ناما ندرکرد نفکو غمت رهش قلخر اس بوجاّو یرلپعنفنو 1

| ald نالوا هدنس هلباقم نود * رلبدلوا رهظم ههاشدای وفع نورونک نحاتفم 

 وتسب و جامو لسو هنجابو نیدکس هدړوب نه هام (۱۱) یدنلوا محف یخد هتشپ
 چسب جمجمه محو یوم رس وا سواری یی وا

 ( انسو (



 ( روما) یدشلوا جد رز هلو ’an یجدو صاخ بلو قو هکلرپ و ,Gt ادسو

 مان دو 1, !ds ناک ب ندنس ail واردهلاوذ نکرولک ندرفس هاشداب الوا

 بودغاطنب رایج بوشنب راکب نکر دیک ب وچاق هشابلرف بودا ج ورخ رادسفم
JS culls |یرلکدتا  coneدبع ناطلس هدازهش كجوک (۲) یدلک  Agi 

ley |ناطلس هدازهش هدع» یربخ  ybن نکیا هدلوب هاشداب یربخ یییدغوط كد  

 wg عج ی ږایقشا دهن ندولردهلاوذ هنسک مان یلغوا نونلاود (Ce یدلک |

 نیساب gdh safe داری is یسکب So lag tah lal’ Presale تکلع ||

 | یلغوا شاکب یاح )4( جوازوتوا زوب زونط هنسیف یدتا لتف هدنسس هوا
 بود نیکلردنوک اشاب call ab رالوف 95 نیکعا ج ورخقشمان هاشردنلق

 نامالاو هم (۱) (روما Gants عبار رفس) هروب زا NS رایدسک نشاب |
 ناضعر هام هایس مجما هاشداپ نوجا حح رارکت ین آ نیفلآ بولک ینود یلارق

 لار سونا یا لدرا تالو ae و جاهم بوعیج ندل ویناتسا هدنلوا

 مدع هل رانا لسم كردن رارفاک س ورکنا تیالو نال وا حد بو وا لا واک
 روبنم هلیطرش كمر و جارخ ییلارق سورکنا نیغملوا ساسحا یراسانیتسا

as gilو  odes # al,بوراو هنو دب هاشداب  asx ekeمرخعبار قیدنیا د  

 ae (س)یدنا وا .Pe اوب ید یراصحقاس علو (fi یازوتوا ز زوب زوفط هنس

 جم نالوا یرلهاکنخ یعدق كن رالارق سورکناو نامالاو هج هاشداپ هدیآوب
 ی مک as sock راص»> sia بوحا شام Shenae هنر هس

 نیکعناغفوبد نامالانامالاو هعرافکت بقاع بوشاوص راچنو لیل هلیقلخ هعلق

 دوخابنیغم الوا دیعمذنط,ضو ےق هللوا !Jat dase دال: ودنا ناسحا ناما

 ینارطاو تغارف نیفلوا جاستح هب هرصاحزاردو رود ی بولک یتامز شف
 اتشتدش بونلا لالضر رافک Shey لاسفطاو لانمو لام بوئاوا تراغ ایلک
 ناطا س ندرهدارهش الوا ( روما ) یدناک هلوبناتسا بولنود هلیساضتفا

glenهمین یدلوا نوکود میظع بوئلوا تنس میلس ناطلسو دم ناطلسو  

 BANS یدلک هدوجو رکناهج ناطلس هدارهش (۲) ید زونوازوب زوفط
 ةنسلا ید وا لا بولک ههاشداب axle ندشالرف lol همالوا (۳) هروبرلا

erg allنوجا ازغ هسورگناهن ( ١ ) ( روما ضءبو تاحوفو سهاخرفس )  
 یدقیج ندلویناتسسا هدنطساوا یناضهر زک-سزوتوا jo زوفط ہابس el هاشداپ |
 یدلردنوک هنس هظفاح ابرد نادوبق هلباهغردق هراپ ناسکس امدقم ( ۲ ) | 7

) ۳ ( 



eh ae: 
oeحس س ل ےس ےس تس  

an )نایصع )7 یک احس  wo!م هلشابلزق  inal! wer1 راکب  

 | نیتمردلوطهلبانودوا رکسعنقدنخ لسک علق ( + ) یداربوهیاشاپ همالواکداکب
 | یدتا طبض ییهلق بوروناما هاشداپ هدنراکدلید ناما رافک نالوا هدنجما

 ۰ | An9‘ را واسهءاقو هو ریابدءافو یتوش دعا SS ( 0 ) eur لئاوایف ۱

af yy |تاق ارد دلو  Sul ‘aldراودنةو  ‘alyجدو قادلو هعافو لب روش  

 ’ asطا ٌقلخ رد  slكعالقو. شنا نیکعا  odeیدناوا طض (4)

 a نی را دبصقو نی Jit” eke Re gay Kein ها ۳ ران الو ت تاورخو دو نامالا |

۲ ۱ Savi? Cy) رایدلک Mer ل امو pot aly بوی gil Shy 
 |  Od jisهدلو ! uw Schوا  dzلد  be:عرضن هغاوا : Jolکوک

|| dered AS یرارفاک كنرف CA) Gab هلوبناتسا Salen نورویبهدعو هاشداب | 
 | < بوآ انیس هعلق نورف بوی  looررکسع ندرک ور ابتا یر ک دتا ۱

 | ناخ بواوا یعاع اقاس (a) قرف زویزوفط هنس ?Mae بولی ردنوک
 رک بواک هلابلرقرهاوهش رزوااشاب همالوا یسکب راکب ۳ . "كب فرتش |

 بولسا i یرل-ثاب dally تولوا cals هریشتهسشو فا: قرش هداقاه شا و ۱

 یاس oils of هشه دشاب is ع) GOK هبالعم هاکرد |

 | ءاضر ءافتنا هلالیبسیف als lor هاشداب (۱) (هیطعروماو تاعوتفو

 | ندلوبناتسا هدنرخاوا قرفزوب Soak ar رزوا oll Mio هارکهاش able لجل |

 نوح ف ۳ ۳ هدىلح هلر )۹ ضعباشاب مهار ا ےظعار زو (Cy یدعح ۱

 ۱ Diss ربا ارج هدب رغهرابد هک ك Salle Cony 5 ید شلردنوک مدعم ۱

 هر ودنک ییالوهن نیخاوا لود ههاشداب تولک هلرلیک هراب ZX GAN ی ۳5

 هشابلرق هکراو oy ربت بووک gules اشار : مهاربا (ء) یدلر و تاک کی |

 gee Os ردعلق كينواو شحراو ناطاسو Glam ly Sigh داعو طالخا عبات

 هغردق هراب ز وب اشا (dhe Co رلیدتا 2 )سا alah بوزوتک ن راحاتفم

 هدقدراو هناحوا قالب Lob مهاز ربا )4( PRN aw هظفاحم اب رد |

 aol نوا تعاطا ههاشداب هلر iis كس شب ناخرغظع یهاشداپ نالیک |

 oy بوراو وشرافرکسع هلبااشاب بولک dey! ea هاشداپ ie ۷ ) یدشلوب |
 | هدنسهرغرخ الاعب روام خوک لهیشبا Seal هتب ره هناطلس هدناسارخ تسازفهط
 | ولوا كهاش هدودراو هرهبا + هبصقو ههناطاس بوب رو هنن رزوا كلا هاشداب |

 1 و ندشاسلرف dost‘ یرادعم ددعكی Cease یلغوا زدعلاوذ ندنراناخب

it ههاش دار if 



ian Boمی  
 | ae هعاط ندغاط هژیعدا ون Lat راكبا هاش GS (a) ههاشداب

 | ردیلباق * لاغش هلرهش هروا هه هکر دیم Se ( یظن) یدلوا ake یناشنوما
 | ALU هندالوا ودنک لیعامسا هاشیردب هک اصوصخ * لازغ ay هلوا لباقم

 حوتف) نیعجا pede هللا نعل * یذشمزا همانتنعا anatl وا كنج ںوروطوشراق |

| 

| 

۱ 
gang |۱ هاشداب نیکتربا ینامزاتش ب ویاوا مواعم یناکم كهاش(۱) ( روما  

 :eta هلیعا | وت eae نالوا ی E ندنورط شامل گرا <a ول هدادغن |

 | هدن-س والا یداج ربقرف زویزوقط هشداپ بواوا عیط» بولکوشراق دادغب لها |

 | dm pais كوک رو قودادو هئوراه و ناب pt بوئوق هاررداح بولک |
aaaها.شداب ۵ هک رام تارا نص عج نيس و قاراو * یدنلوا طط ید  | 

 | هددادعا تورپدنات سبر هننسوا wy مظعا ماما !ee vor تراز

 | یدک ههاشداب بوجاق ندشابارق یزاغ نالوا ناسارخ لیکو (Cv یدالشف

(Cw)تیالو هدشب رقهرمصب و عشهشم تیالوو ناتسروهاکو ناتسدرک  AN۳  
 !ue ییاشاب نالواهدناوهءلق ( ۽ ) یدلوا طو.طمو رسم طساو * هر نحو

 | نددارک ۱۰۱ رها (Co یدتنا هجوت هفرطوا هاشداب (UKE هرصاح راشابلرق

 ین: وب هدیلاع ناوید نیکمردنوک بوتکم ههاشربش نیدلازع یک اح ناروس
 Cy )یدک رایعاداندناخ واجاتو ندهاش Sloat هاشداب (C4 یداروا

 هنگ دا فا هایش بولوق هز Aig هدنسهرغ PF یکیاقرقزو Joab هاشداب

 | بوردنوک ر کد هلراغلبا هجتدرا AT هاعحج هاشداب بوحاق هغاط ندغاط

 | (CA رایدلک بودبا تراغ شیرلتالو بولاق زحاع Qh! Gh! ales هوک
 | هاثملاع هاشدام نیکلک یعلبا رارکت ندهاش نوجا dele ر ههاشداو ,داوب

 (بطغ) py نار وناربا درک اهر * مورت یوسدش ناور تاودب ( مظن)

| 
| 

9 

 داوم جات هلص مت تا یر (clos بواوا لخاد 4( gn اتسا هدبح رهام

aleییاشاب ےھارہا نالوا یرکعو لوبقم ہدتاغو یمظعا ر زو هلی ساضتفا  || 

 رطح ) تر یدر ۰ زاغ وب 3 ؟رو وا ata 10 بورغاح هتشارمس ہھک

aeناهاشراک رد  Lal ag % se۱ وللا برق (هررحن) یسک درادبن یٌسوح  

Aadراثلا  praysررشنعو قرح نع ئالد لڪ *  (وعیاسرفس ue"روما  ) 

soot ( \ )هد ها هیولوا انيل  PLSعالفو ی رو هدرهر ز>و هدان  | 

 lo gls هل | شاپ ۰ وطار 9 نوهیج < 4s e ندلوماتسا نوجحاتراف ینرف رافک |

Cath hagoكي هی  Rusهر  oe emهلو * 2  wkیس س ت 1 اهود  

r 

Oe Bi 



a 

۱ 

7 

1 

1 
. 

۲ 

. 

 SS ساتحح تس تس

BEچچ نم,  
 —— ےک ےس س سس

 هنولواءدقدراو ههنواوا هاشداب (۲) تردقرفزوب زوفط هنسقیدلردنوکه لا
 تکلع تونعدوانراهفئاطنالوا هدنآ نیفلوایغات رایغابو یغاروط رایغاط یغاط

 اغود (۳) رایداک ندنراقح بوردنوک رکسع هنب رار زوا !KE یدعت هنفاخ
dadیرهسعلف هراب تردزوتوا هدقدراو  ‘aهدناا رد نکل بوئوا  daly! 

 لوتقم BE ینفلخ یرهبرقو ینقلخ هلجج ,sie بوقاب نیفلوا pe یرلطبض
 فئاوط ( ۽ ) رلیدنود هلربسا Alyy رشک ل ام راب زاغ yal ل shin el نیک

GPF A+, Oks 8ات نکیا عیطم ههاشداب ندع دق  ale yoدصقررأضص  

aa 

 هراب زویح وا .دنسهر زج هنولافکو هسک ارو بوق ن راراوبد بولآ قشوراو

 ترد قرفزو زوعطهنسرخ الاعب ر رهشیف رابدلوا موی بود اترا ینراهیرق
e )هلوءاتسا بوئود ند رفس هاشداب )  GAGدنسق  vss(نعائرتس)  

 كلام« هلي راقافنا نامالاو كنرف كولم GSI رازکج ارخ Gb نادغب هرق تالو
 هاو>ماشداب هدنرخ الاعب ر شب قرف نیفلواررقم یراکدتنا دصقررمض 4 هبعالسا
 رک yt حق gutted نالوا نادغب ءاکتخن بوراو abl Ala رکص |

 توجاق یرلکب بویمروتک تقاط هدادعا جا دادما كالم دانحا داهندب رافک

 SEM اجر نیصل Te هودنکب ودیالاذت ههاشداب ینابعا كنقلخ تالو

 دهعتم هکهزدنوک نی راجارخ لسي ره بوئلوا بص هدوبو هدازگبرب ندنرلجما

 SAMS (۲) شبقرف هنس یدنک هناعرح هلبااعاود ندرصم oh ردنوک
 هلن دو ch sel هزودنا بویح ab ile ندلوبناتسا E ف اشاب

 هرودا رول نه (س) یدلوا لاله رلهداقوح rer) ES مظع توش 9

dosh Ce) glناطا هانیلاع  abla ybتودناتئع یرکنناهج ناطلس  
eke |نوکود  NGS a GGیسورکنا تفالو هاشداپافاس (عسانرفس)  | 

Fale?یغللارق  boo!هدنافو سونا بور 94,2 شواب  Jes!ناعیسا  

 +s شسودن و :Js é فکس 3 ز و 592 هح ىدشەر و e دوو

  lalبوردلوکر کسعرفاو نوح  ghنیک دیشبا یراکدکو د یبهعق بولب روقرلب ]

 ا باق هفرطوا اح اهلا 2
 ( زرفاک )

 opal ناییلسالوا Cy!) GIS هوبا سا بولود هاشداب هدعب رل داوا

SOE ALS |ییعکتجو راب وط بول آ نیس هعاق هونهدلوب . JACقشیدوق  
OFAN EL Gals |3 یدتا ماعلتف یرارفاکو حد ینهماق بوراو  Bae 



ef on Be 

Kylهت ر یرب بوزید هننش  dnsةعلق ءوادنک ینآ بورک هتجما بویلغاب  
S Lax!نوک اقرب * راربد روبط سا اکو هج رفاک  AT adilكنج ندنجما  

 EP هوشوهعلق هدرفسو و یدلریقرفاک دعیالودمب بوئلوا حت تقاع رایدتا |
 ہا ںاش داب Cae تاییوتفو یشامرفس) Gab هلوبناتسا هاشابهدعب نوشلوا |
 ندلوبناتساهرفطم زکسع هدیللازو زوفطنس نوجعا یھ عالق ضع»عبانهلارفم |

dm pn gam ||شوالتش علق( ۷ )یدنلوامحف هویلاوغملق ( ١ )هدقدراو  EP 

 یوجدعلف(س )یدیا رادطاعیفر راص>ر راوشد یصضذو بعصراو هوک هکیدنلوا |
 ELS bl هلجج یوئلوا اس هدادزح رتو انفحرف ,oe اوهلدتعم هکندنلوا حد |

 اک هدنیعزیور هکیدنلو ام نوغروتسو ماف( ع)ردغا do نماوافص لحو غارو

 Solon Fale رادزدو 6 %8 نوح هظفاح بوناوا طبض هلبب اوت ىدا
ciیدنلوا  Co)راواسم هعلق () دارتسو هملق  (A) gh deld Cy)ةعلخ  

Heیدناوا من  ald (a)نیلوتسا  ol abیک مح تاک رد هکیدنلوا حف حد  

 كب راب و زارد یراومهان هار ch راتو كنت یساسعرف تنم یارعص مخو یساوه
 aber هدنراک دتنا تافو رادلا هوسس مهلو فثعالا مهلع رافک كولم ءامدق نیفلوا

 تانههودهعو دیسع هدتساغ ن وا ,ols! op Ov pbl acl نقدمهش را هفشک

 تولوا لصع es هلا لهسا هجو هللا نوب یدراشعا ددسعو .iS ییظخح

 طرض یراب وک هلج نوئوق ,نام#*و قارب و Matty یصاقو كب هنسهظفاحم

 wl Ay دوش aS رادرد * ای-سلک و بیلص clit وا a5! (ket) یدناوا
pingرفو هرعن دو کاج ا * تما  obهللا "هرعن شورخ نونک ۱ * ناک شم  

 هدا نغم ae ناطاس یلغوا ولکوس cole كهاشدان Vol (روما) تاریک

 هسردعو عماجو هب رت ناهزدهب واب رونک هلوبناتسا یس هزانج بودا تافو
۱ 

 یربخ یکیدنبا خ* یطساوو یریازجو ییهرصب بودیک dh رکسع یسکب راکب

1 

 ۱ رفورک رەطم هاشدان ( رشد یداح (-p ترد ىلا زو ز gab هنس 5 یدلو

a 

(x) Gallدادعب (س) یدلک هلوبئاتسا هدک دتشدا هاشداب یی هدازهشتاوو ربخ  

 سالا یردارب كبسامهط یهاش شابلزق (4) جوا یللا by زوفط هنس یدلک |
 لوبقم هلتاعرو لو ههاشدار بولک هلوبناتسسا هللا یکو aah Sold ندراتاتو | " سکر ج رادو ندوق رومد بوجاق نیسغلوا Ulery Gow dir تیاده ازربم |
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 یودیکهلس ساقلا تّودبارفس همج راد هدنرفص شب (Ml ag رکسسعو
 دنئام ثیغلوا سارهو فوخ رپ سابتلا شانس بسام4ط هاش هدقدراو oy ربت

 یدح كنءرذ (ظ) یدلوا راکشآ یناشنو مان بودبا رارف رابتخا راکش روناج
 ثحم ANE هدیا هکراو یتردق ه كن هرطق * ثح هللا ناشخر دیشروخ لکد
 بونود هلوبناتسا هرکصندنماقا ,oS Gl هدر ربت مشح Al ناظلس مرجال )20(
 مظعم راص>لوا dito یدشلآ شابلرق هنن هدعب sgl محف اناس ناو ةعلق
 ناما gle دعلق هذک دلکود AL وط بولب زاو هنن رزوا نیفلوا JLo حد ذیلک

 هبهعلق هاشداپ بودیک بوقیج یس لج نیفهلوا وفع هدنرلقدلوا نان ob رف وید
Ksنوب و یکیرلکب هل  lean SFتودتنا  odesساقلا  Suc aly pe۱ تولشوف  

 نیغلوا رها تراغ guy كهاش یشادنرف «دتضرف نامز بویالشق هددادفب
 ینح بو Bboy Jy IT ابو راو هناجتاب رذآ تالو نالوا y ربت ماکت: ندع دق

wal,یدتبا ثناها هنلایعو تراغ نبابسا بوشر: هنس هناخراب كنازربم ماض  
 ds هدراهب لوا هاعهج ءاشداب (حوتف) یدلک ade هاشذاب نیکلک ییامز شف

SLEنیفمالوا ناشنو مان ندهاش بوئلقوب هدقدراو هرکب راد بودا هجوت  

 دیک بوراو نیکمردنوک هننالو ناتسجرک هلرکسع ضعب Glob sal ین ر زو
 هب وشراق walls a قارطا لوا توبوق رای هنگ بودا حف راهعلق

 یدتا ع وجر هلوبناتسا هاشداب هدنرلکدلک هل ارشک لامورتسارفاو نویمر 5b فثسک

 بعصو لاع راص> مانراوشمط هدنراوج هبمالسا كلام هدئلبا مور (حوتف)
 اشاب دجا Uy زو هد cull gly ینا بولوا كند یب نیعل مان هاش هکر اوتساو

bls ab Kcیورو تیکلردنوک  Uistبوک و د  wile alc» fF 
 eo راکبرپ ee نوتلوا جد جد هعلق ددع زوعطو ناقراب » یو کا

 یا (ao یدنوق ?JUS هظفاحم هزدعافو رایضاقو یکب ale هبا هنفارطاو

jong pceهالا هاشدان () ( روما  jabهدیللاز وب  an dh,\ aloe Sucمع  | 

 ye بواوا یداماد كهاشداپ اشاپ متسر مظعا رب زو بودبا مّرع هش رفس
 ودنک نیفلوا ناطاس یکصاخ یسانا ناف یسدلاو كناغطصم ناطلس هدارهش
 | نوسک ax لس ناطلس 1 لوس كنودنک هسردیا تافو هاشداب نکیا ریزو
 ۱ +2 ههاشدا ءاءا هد ردمزام هزایصع ,gla. Glebe SEIS رکف وند

Golهقی«تالاقحاو هفیعض تامالع ضعب  ablتبقاع بورردناسا بودادلا  | 

 | هلی رکسع ند هیسساما ربخهب دوا بودلرغاح ase هدلوب نیکمردتنا تین هلتق

Cus’ ( 



RE ow ye 

 | یدلردغو هدک als هغانوا هکع وا لا هدنلاوش ش 5 .Anu od دا هبص :بولک |

 | بولپ ردلوک هب هسورب یسهزانج یدشلوا ely جم ران یر ره if سررکم ens کم
 || ندئلا كراکافج لوا * دامعارد-فو هاندافو یب oy) یدنلوا نفد هدنآ

 ۱ *نوکو ده هسناح را هرکص * نوک ی کا aw رول ia) “eo * دادداد

 : ق” * جاحز Se ردبا هسک رااح ops * جاتو OF بحاص هسردرا مک یک

 مسج هدمدره را ناو * رشوروشو Sey لو jl + زدک رب یسافص ا =

 بوبالْسق «ett هاشداب شون (x) ندن دما كا لفام ye ندناحو

 ۱ بواب ردنوک هلوساتسآ ی“ هزانح تودآ obs هدیلح رگناهج ناطلس هد ارش

geeناطا س هدا  a=تولوا نفد هدشاب  Asiنوجا قور هد هناح وط نامر  

tile dm pase,یدلباب  (w)لوا  od gsهناوعک بودیک همکرابد هاشدان  ; 

 | بولوا ناهش U5 دتنام abl ناز منع ناب زاغ فوخ هاتاالض هاش هدقد راو

 هل Swe رگ و اشا د حارب رو OSL ccs! o> clas هدلاع وب تولود همور

 : هدرا لوا هاشداب bad یدتا وات 3 an ود اک وٹراق راع اش هار < هاش هدک دل ردنوآ

Feکر  Dsالشفه د هم اما هر گو هلج نوا  assy logبوقروقهدک  

dae ۳همان رمز  als|نایصع ) یدلوا لوسصم یساحر نیکمردن وکر ليڪ لا  ( 

puیاوغا باش س زورع دن ربات ناطلس هدا  dl.Ls?\1 هارو لودع ندداشر ی رط  

‘pals۱ ند (هنامر ~ " بقوع اوا لک 9 * یسلا لسا نم) روهتم و مو لوحد  

 1 ace رزوا كلاش اس یردار ر لوب عج را cashed رکسع هلا ack د نیکعا لوفع

lesbo ygفا لاحو  peیارک نوردنوک رکسصرفاو هتنواعم هناخ ماس  

 كنج میظع cls ace لیصن كنلبو ربب دشنامر زارپ ردارب یکیا هد دينو رهش

yh E le ws}یرکسع 4  ereهکلب  | yb cnal,| pine gos۱ 4 4  

 هثسک كسناسعط هل بس هنسف و ally ششلازو زوفط هنسق یدتارا رفراحان ەل رالغوا

 یوژاب و كنحزد هن * تسارواد :oles نداعس Ansa (las) یدلوا لاله

 رفس) دنکرد یکتادرع ali * ob رس دن تلودوج * تساروا روز

 هدقدلوا ET ندناخ Lob نایصع 4 lel لبق هاعمج هاشداپ ) ر

 بوروق رار داچ هنسارحت رادکسا dhl Ale Ke اموع yall كرادت رفس اطابتحا

 هدکد نشیا ینفیدچاقبونیص كناخ درب هدعب * روب لا نابش ۲۸ یت ریدر وتوا |
 تزاجا هغلعاط رکسعوتحازتساو رارف بوک هلوبناتسا بودا تغارف ندرفس | "

۶ O LEIS و 1 AEN REE ee Ss ae ea Eee 

  0 easيه  Osحج  = " oyی مت  7-2۳7 STدا 2 =
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 را ناساره ندناثڏ نامرهق ناطلس رهف ناخ د زاب Case تربعو (ak یدرب و
 هاش بوراو هن وزف رهش abl Sue ر دق كيب نوا بودیا ناسارخ هاش مع نیفلوا
 كلا بودا راتیامر یلک بوندبا لغوا gy لوغوا بویلوثراق یتا بسامعط
 Hm وب یخدهاشداب بودنوک Lat هلراهءانارا رم ههاشداب نوح sae ی٥ مرج
 لیصفت بوژابراباوج هلیساشنا anal یجتاشن هدازناضمر gation كیصمر ||
 رفن شب یناخ دنزیاب هللا ial هيلع هارک هاش هرکصندنرودص ر وما حاتحم يطع |(

 ییراهزانح OKs | ملسا هراهدآ ناراو ندنفرط هاشدا بوردعوب as رالغوا

 || يناوتات ate (مظن) زوفطشعلازوب زوفط هنس Atel نفد بوروتک هساویس |
 تس رظنهرد هک شخ هراب ناره * ناب رهمانو تسرادنابان هک * ناهجردنا لد

wo |ردنکساو یدایک  Su)۱ كاخزع ۷ تسال اک نرد ناهاش نوخرجم *  

 || ولزاسرب هدیمالسا كلام دحرس (رمشع عبار رفس) تسبن تشد نبرد نابوخ |
 مظعو ی۴ هداز ندع“ Jy, 3b هک هدهرب رحرب هدنکا لوک لاثماب ردولفات

 | بوکیدراکرید جاغاراو هرانم نوجما كماعا راک بوطرافک ءامدق یدرروطوص

 هلهجوون بوریداوط ink gle هنا بوروا Site هکبش بوکج رایج هنسارا
 راشوف راوتکس Sel بودا دنلب و ضب رعیتراوبد بوباب راراصج تاقردنا تاق

 | ندکلرب هاک آ هاشداب ,El at یرایطوب رافک نالوا دنا الاح یدیا |
 Fab Seed الا هاضرابلطو ها ىلع الك و تم نکبا اتو فیعضندسد رقناصوص> ||

 عظعهدق دراو هنس هوا مرم.بوهرجندلوبن اتسا هدنلناوا یلاوش جواشزوب زوعط ها ۱

 نوعا كمك رکسع«دفدنوطیرارح بوشاطیراقمراهواردو هواص بوغان زارو مغل ||

 بور دبا یرپ وکعارذزوب یضرعكيب شبیلوط دنا نوک Koa نب رزوارادک |
 لصتم نوک رب زوتوا ب وروف Hope هدنراقدراو هراوتکس لزاثلا دب بوچک ۱

phicوط  dtهدقدُملوا مد نیکلموک هغاربط یرل-شاط بوط نکل بوک و د  

 بولما یرب وک مساوو میظع هنتسوا لوک ولقات و ولزاس ندا هطاحا ییهعلو
 یبرافک بودنا EF pte یتسوراپ كراصح راب زاغ بولوا شیروپ ندنرزوا
 رکسع بوچاق هیدلف جا ail) نم مهنوصح یهتعفام مهنا اونظو) یاوغرب ابنا
 نوا مالعا نتلاح Caste ج ورب ن متنکولو تولا مککر دیا ونوکناغا) السا
 | بوط tenth رارفاک 45 رجا ty كد هماشخا ندحاسبص بور وق راپ ؤط
 | راک تعا و راع بحاص هاشداب هدقدلوا رفطو محف yl ching wig كنفتو
 ]| نیک راک درورپ تاجانم وید * راصح نوسناب هردوآ براب هلکرهق شن (ع)
 | MT بوشود شن آهټوپپ زاوبدو ردوهتورابنالواهدوراب هکر هع لوا هلباملا فطا
 7777۲7777777 77777777۳777777777۲۳7۷۷ل وری

 اکا (



 ې وراز یزودنکو رام راترابغ دسام یرراص> رادجو یژراد كراسک اخ
 نوسلوارب a ماده * لرافک یرادد نوسناهرادوا ane ) مظن) راندلوا ر ارق

 | ىنا هدن Bact الا هباسدلکرب اسآ ههلق راجان هدعب (ژن) HES یراصح
 || بورق هلج یرافکرابکو رافص بوک بولد AL gh ندفرطره رانا سه ید

ob,هنس رفص رهشق یدلتروق  REهملق هدراوسشمط تیالو (حوتف) ترد  | 

 | لا ارد یفرط چ وا بولوا عیسسووقیعدنخو عضرو SE oes هک هلوک
pelts, |زو نیفلوا مهم یصق ردشغعا هطاحا لوک  SU,اشاب وترپ  atرلکب  || 

  ASنوا بور وقراب وط هتفارطا بو زاو اس لبا رکتسع ندنعاونا راکب و |
 رفاو بواوا كنج نوک  AWهب هعلق جا رافک دیش نیفلوا حح راصح بولبرمق

 رارف  walرو ود ناما نيةمام لوا لاح هرعتسو زب رک نکل  Vlad, obهدنرک دا 1

 رابزاغ نکردیک هن رلتالو راذک نالوا هدنحما ںولوا طیضهعاق نولیرپ و ناما |

 بوع بوقا یراصعاو یرف نالوا هداوب , Oe 4راونکس هدرفسوب و * رلیدلوا

 یربغ ندهلوکو ’ asراهعاق مظع  ly! EP Foراسضاق راکب هی هلجوب ||

 هاشداپ تافورد لصف) یدنوق راقارب و رای  (slateفعض ندب رق عجو ||
۱ vil. ) (ےظن At نیغلوا دنشه مدامدو ) وهدم (نمولاذح ارتولا we یلاو 

 هناجانم ود * یلوا ندید هجورهب رهد نبا یور * یلوا ندیشک تخر اب كلم
 اعرک بویلشاب  eyرفظ نیکنرب ز ینبمز یور هکردندم هح ازاون هدنب ازاسراک ||

  Saal essهنتمرح كبدبح الاح یدلاق مانم قدلوا لصاح ماجر قدلوا لصاو ||
 ندامم تداعس  odesرشرادد  Seمش  es) apesناوارف ءاعد ود هلا ۱

 كنوک یکیدلک یربخ ?A زدعلق نیفلوا لوق یسامدهدکدشا نالبیپ عرضتو |
 بجومرپ ردیسهفک ثبس نالوا cy BEN jie هام هک هدلیللا فصن هدنسههگ
 لیلحهاش ندنس! رغا روب نالوا دو دعم ندئعا ail نداهش دو لوسر تیدح

paceنددوجو كلام دحرس بوتلاح لیحر سوك نوجا لیوط رفس هلیدءلا  || 
 ( هللامرک | * یدتا لافتا alas Yolio عا لاحرا ههدوعوم نانح لزانع

 * دایرورسلا راد ةضور میقع شناج (مظا) هبارت دلفنا راد ,glu رطعو هب ام
 هلوپناتسا یسزادنا تجر هزائج هدعب )56( دان روت زرب وادق ره یارمهن ڈاک
 یدلغا (مظن) یدنلوا نفد هدنکو ا كفن سش عاج یکیدتنا ان ااش بولیژوتک

GE ost! AL ۱/و ناهج  paar * dleهل دردوب هک الفا  OLحور * لانو  
ee ی TORE mergan توییت = n 

Cx) و 



 أ رات رع وٽوط هرژوا لارا ی روح نوبسابا * رلتجر قح ترمطح بودیا هنیک اب
| 

eee |ناطاس تافو ربخ نکیا | یضاق هدامر 1  le۱ رات و هدکدتشيا یتاجرد  
 ۱ oF dle هش )4 رات) (az ربط سو ا داو رب 3 دالا یرمظایب فیط) ۱

  * Olayنارازه دصورسخوچ شهاک رد * داشکببرغو قرشب یکدم یسب * |

 1 هدوشک * سچ وفر جور Soll تیعع * نانا شرعارغرد ہدہسر * ا = در ۳

fedsخرس  oleءاح صالا جز *  polکالم ےہ 2 * دوغ  ees1 ناهربنیع  

Hed رظن شڪ راس * gid قح دا شم با ر * نارق روت Cit om) 
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pits (Cs)یردب كليدنكفا  Soloدا  Bsاسم هداز یجاشن دحوا لم  

OLAS ITV. 

 نايس * ۳ wks تلعو عرش ee * ناعا لها on ند نیم 2 نا مع لا از

 لاکاب هتسشن ٭ لاس لهچو تشه تنطاس تب * ue ماس نب یزاغ ناخ
 لط س Fh تاد نوح ۷ * وا lu yo hei روم ناه < ناسحاو لدع

 نید pad یار * نامزا تشاذکی ازغرد هشيم # هدوب هللا لنس یف دهاحم

 ش>ور ede * ae كالا ha, le ن زا * د bor روس مرع رعص هامردوح

 ادا لار جور aed * ناطو | <o ناعا صکزا دوب * سده ,de ناور

obو نيهن درس ) *  dal2 هضور رددونش نا  Gsmشد رق * شناک»  

Se ee a FI SS LETT a 

 i ۷۶ نایلس ناطاس <i هار له اش * میر رات هعکرد راه هتف و ناعءار

 Grile هدددع chatter inb س موق رح (موح رع هاشداب نارمخرد لصو)

 || لعع یناسحاو لدع ادعام ندنغیداوا یرشانو poll كنتع عرشو نیبم ندو

 ALITTLE ہک و

 | داخار ۳۹ ST نیغلوا یا ندتصو <A شات شو oe < یاعداو هک oly 9و

 || یدیشمرد)وط هلرخ )0( 4( یدا قجهلواقحم* قلا هفرملا یو فلس كولم ۱
 0 As * ردرا ود هد ,Ae Ste toh ره برا ا

age Syatal |ناهح ی  erن  atuنارم>  ‘aes ye ae Gar 

 هدلوپناتسا بورا ید تاخر oles ale Pluss es ¥ laclijlog تنش

 !Jae at نوروتکوص رفاو هرهش لبا él ندلوب ثالنوکرب نیفلوا زآ زوعشج |,
  هزادنایبحرفو هزات تایح هلبا یراسلا عفلاوذ یراجربخ لوا هنفلخ رهشو تادحا |

ol, A |هدنشاب كنوص روب نم بودا  or, Falندغاطرب  aslb,نوا قفاوس  | 

 بورپ دا رارک هلراشاط شفادنک هارومد دناب عساو وازوک هصندننام حرف سوف || ۱
fox 50, لب  ageهدایز ی ددد پت هدو دلعس  | deseبورپ دی ول  * Jet 

 ee ا سب ا

 ( دونم )
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 بلا اغ ربع cles یان لوا Goal حرخ رها Sy كب جاقرب هرارک روب ص
 هسردمو ربظذیب عماج Fo هدف رش ماش * ردشلوا ارس هغلوا دودنم ندابند

 ۱ ها و را ه-تردم فی طا cl, (Fo هددعر Ka "Kay تراعو ale رفاسهو ناخو

 ردناکما "راد جراخ .ol نیس هلج !wg رازمخ else یجد هدذاعع دالر

las)هللاركسش مل )  aneو * روذولا  ‘as alu.١ هاشداب و :لضف) روتنع  

eee odd Le}ناطلس یلاو>ا هک لج لع ق فمان ال وم )\( (یدنا رلن وب ربلوا  | 

 هک be ندلایح انالوم (۳) هداز اشاپ لاک انالوم (۲ ( ردشهک هدنسالع دن یاب

 el هک یلح یردد اوم s) ( ردشمک هدنشالع دب زاب ناطا یشلکیاوت

Soin owns Se colsهدعا  aیدلوا  o> odesلاح هنجا  nesبوغاز  

 ound ىلا زول jab wel هسررزمو "ds توراو هر هسورپ ها دعاعت هفیطو

 هلا oles نهذو داعن عبط بواوا Jء6 لضصاف 3 یدسا تافو هدزوهط یللاب

 سرادلا دعب ردندینومطسف یلح یدعس انالوم (۵ ) یدییچ هضاب هلسب جا رم
Os?یا هل ناسا  odesلوزرجم  ee oka) wots ysبواوا  b>۱  

 1 rae ءالّصف رمهاشم ord * Gash تافو" هدشل قرد روب زوعط ه رکصا دنامز

 | عبط قباقد زومر حابصم یا٣ ناص لقع بولوا هد ,tle راحت "هدب زو
 ۱ زاعاو زاجا 4 cols رستو هبآ ریه * یداقیاعح زونک حاتفم ییقتسم یاکشوم

 | راتهفا هللا Slot < ےھفو یتالکشم لح رابک ءالع ہک es هیشاح ry هرزوا
cal Jalیدشلوا فرامو فقاو همولع بارغنواوا كلام ہیچ "هرشک بتک#  

colهتعه ره نکا  aideتفاضص یلسردم  wos!سرد  ale ۰ at> li» 1 alc 

 هدودج فاصوا راسو تماعتساو ches * یدردآ hap ee لح تور دتا

 || سرادلا دعب دج عرش ,داز یوج انالوم )4( یدیا اید "ردانو ایلع ay لصاو
cole ora yas?یطاق هبیلوطانا نا  Susنیت  eae3 و لر بواو \  

 ۱ wy لزرع s هدعامت % a2. aby wot دا اکو هاشدار wha St nea ےس لس فا ىلع

  odesے یر یصاف 83 موز  N۸هدرد یللا زوب زوعط تور و نیک رک , alاسع)ا دەر |

A A A = 
 اضصوصخ ںولوا لماک لطاف * یدشا تافو لسیللا فصف لبق نولوا هتسخ 1
 1 ie, eae cytes EN و ع یدا رهام ی od pull 9 7 ick دوو 0

 سو سس س یاس تو خم نیم اس سس ی سست مو
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 هدننسام oy هبصد * یدررد ج ڈیم نيغ وا ices هدعن ی ندهللا LJ لوا |

 bt ج هدعب داتا هيلا الثم بوبلرپ زا ge ols بویقوا ندابع بوغوط

 یرلبفوص !yrs) lol? gol كچوک هداوپناتسا هدعا بو 2 | ی هیجان ماما

 | یظفجتوف بولوا كلام هاتکر فاو * یدردبا ظعو هل رب :تباع هقلخوداشرا
 مرکو عضاونم هب> اصل اذ, ذبودیاطبض یرابخارداونو ۲ ی یا تل بتا ۱

Iراتولخ ۾ رب هدلب*یدیا رب روک ت امارک بحاض قالخالا  duesهدرب بورک  

 ندضاب ر لاک بودبا تدابع راشو بولیق زاع بورولوا هدنحما توزاق روهح

 یدرد اداشراو ظعوهن لد هلس كج هلک هدف دعيج هرشطیدرولوا هلط«ءیساوح

 یللازوب زوفطبولوا یتفمهدلوب سا هلبا هفیظو ها زوبنیفلوا رهام تیاغ,دهقف
 هک یصوابیبریهشلا نی دلا ی جلا نیدوعسلاوباانالوم (۷) یدتناتافو هدجوا
 ندبنعک سراد! دەب * cal قافآ روهشم GUAHYL هلکعد ىلج هجاوخ

 هدنامزوا بو وا sy ہم چ ob ییا مود هل عر cols 4( ور اتسا هدع) 4, هسورپ

 يرادقم لی زوتوا پولوا یتفم orm یدیا یرک-سع یا یوطانا «داز یوح
alyیدتا تافو هدناسکسزو زوفط هدنرخاوا ملس ناطلس بولوا لوغشم  * 

 هزاگادح هد هب رع مولعو A اصوص> لماک تب Ae هدعولع عج

 نبسجحا هکلب اباع هبنر ahh a یکیدتا Git بولوا لصاو

 Hb ناب سالار هعیهح هب رع 1 یکیدتا م ,las * * rol \ اند ربات

 (la) لصاخاو ردنابع هراوانافرعلها یودیا ناسحو سبا "یرما دن اصق
Sayنکیناو * هصناصخ یرطلا فصاولا  Glial( لصف ) افصواملک  

 Gerla الم ( ١ ) یدبا tig رانلوا رکسع cole هدننامز هاشداب موح مع
 یدو هک یلج ندلای ع التم (x) ردن هدنسالع Oe ale ناطاس

 ندهد عمه ,aie ند 42.82 وب هک gle ی یردو We Cw ( ردشمک 1

 ۱ ( ه ) ردشمک مدعم رطدجاقر Sy هک دوعسلاوبا Mm Cé ( رد_ثمک

 ارج وب پواوا ندنلسنیور *داز cold هک ی لج دع هداز Gall bd الن |
 سرادلادءببویقوا ند رلصفراک رد رد chile ded ae Jus cab یسامانأق

 لورعم هدعد Sus eels هیلوطانآ هدعب یطاق هلو اتسا هدعب 4 هنردا <eter al ا

a LE 

 بودیک هج بوغارب ییهسردم هدب بواوا یسردم ند abl هگایللازوب و
 را تافو هدیدب یللازوپ زوفط نامز ae بوروتوا هلدعاقت tab, a ais بولک
 باتو .a هنطم بوا 9 | نرس ےھ هل | ا فلسو تلیضفو لاک لها * ىدا
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 هدهرّشط ندنبیق هنردایدنفا دوج مش یداماد یدنشفن : یراخ ple ترصح |

 روپ نم بواوا یرکسعیناف یلوطاناالنم روب نم نکدردپاب olay هیکتوعماج |
 نفوصو نسهززج بوراو هدناورغوط Galle ناوبد نیسدلوا یدب رم لتهش

 هدعب بویسشاط یاربطو شا هیانب هلی, alos ورد بول آ تبس هنبلا بو رافیچ
 (Cy ردشمک مدقهیرادقم دجاکر هک هدازیوح We )4( یدرواک a وا
 Poe od سرا دلادسعی 9:39( ندالضف رابک gal زر درما لولعم Sad الم

et operلوز وم هدعب  edadسردم هنهگ هنن  deere)هرمصم  coldییوطانا هدعب  
 لزع هلدعاقت هفیظو نیغلوا التبم هتسب رغا قابا هدعب بولوا یزکسع یضاق
 رادهزه ند هیلقنو ales مولع * یدتا تافو هدجوا Sal زوفط بوتلوا

 نیمزالم رارقلارادو بتکم هدلوبناتسا بواوا رافو لهاو قفدمو ,Sie لضاف
 ۱ یدراود ىلج ناثیس هک aug الثم CA ( ردیوف دم هدنا wal یر هطووا

 یرکسض cold نلوطانا یدلوا مولعم Se لاو نیغمالواروک ذم one اقش
omهدهیلعو هیلقع مولع یدلوا دعاعتم  Galeمولعو رفت اصوصح رهام  

 لاک ةن puna ماعا % ا * یدباینارونرس ونار لامر هام ل صف بحاص هد هيب يع

 ۱ لصفمو فیطا تن Met زرط فلبس ءاغلبراب کت وزاب هیشاحر«ظا 3 هلی وقیفدت

 یسضام هبصق sab ىلج نانسپ هک یطصم التم ( ٩ ) رامز هجا د
 هززوا قلوا لخاد هدقدنلوا ان یسهسردم ناطاس یکصاخ هدلوبناتسا نکن
 % یدلوا دعافم ,دمب یرکسع یضاق legs بصانملادعب یدار و اکو ادتا

 رؤس Fag تولوا رهتتشم هلحالص لاکو ره لماکو رهام لضاف هدتاغ
 شضازتعا هننالک yan كني دنفا ناټس بوزاب هیشاح هللیصنو تود le اا

 كن دنفا ناتس را ڪعب ode le rons بولوا هقرف sill رابک بودا

bless ردیس هدروزپ كنبدنفایرعس ىلج نجرادبعالثم ) ٠۰ ( soa 
ors) بولوا sol هب هکم oral دمافتم one) یسضاهرصم ond یرکسع ok 

J! مور nls} ا نایلس ناطا بس ی ا ماس ناطا س oad دعاقتم 

  solیدتا تافو ن کیا یر سع  bir Solsاج هد هععابیکی ید قفدعو

ep Jbl! open) ماشیلح ر aa>- Me ( ۷۱ ) ردشکاب Sey 

 یار اع تمارکو ,WY هنظو تاالدو تایصف بحاص س واوا دعاعت a ا

 " | (۱۲)ردپ رادجامدلاو Ce رات pam یدنفا هللا عنض مالسالاعیش یدیایارورمب و
yd 

 ی

 ۱ هرکصفدشنافو هاشداب بولوا یرکسع colo LY مورنامز be یدنفا دماج النم ۱۳
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 ةدعب بواؤإ یفه هدئتافو )59! دوهنسلاوبا هدننافز ملم ناطاس بوناوا لزع
 ع رکلادبع هک دج ,(Me Cie یدیارادند دشاتو هیقفو لضاف gah تافو
 بت را دعاعتم نکیآ یرکسسع el یلوطاا یدرارد هداز

 یسلوا GAY هفلس رابک هدالع دادهتو نیدتمو Crate رهاب لصف بحاص
 الثم:(۱۶ ) زدراو gute رع راعشاو هدیصق تفیطاو لب تباغ بولوا
 هدعن Saint دع, یزکسع.یطاق یلوطانا بصانلادعد بولوا یسنج لوق یدنفا

 ندعدف بواوا ناوتةوذ لضاف ید تلا تافو هدنآ بولوا gobs هبهمرکم کم
 pry ( لصد. )"یدناكالام هح Woy avy عانمو كلانس دنف رط 4 داش سن

 Me ) ۱ ) Gaul dig lis  نالوا لصا و wales ننه Gel eile هاشداب

 ندتس هسردمدب زا اطلس هد هنرادا س رادملا دعب :یدزازد هداز قلب KEL هک دچا

 زوک هدفب بولوا يا byl cer رایم aise لزعلادعب یصاق 4 هسور

 رخاز رح و زبح رهام هد هیلفعو هیلقن مولع یدلوا لوزعمو یا ندنسسب رغا
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 !way سردمهدنآ بویقوا ندناود ندلالالچ ee بو دیک ه مەدە بویقوا

og! Jalسرادلادهب هذکداک همور  diay bهدسبیفم  Soeقرف بوئلوا  
 الثم ) ۱۱ ) is! Sole رادهرهد ندمولع رنک | یدئاوا dust هفیطظو قا

 قفدم لماکو %52 لضاف بولوا دعاعتم هلبا هفیطو ندنراسضف 4.09 لالچ
Shins Tholeیدبا بودیا نیلا ص فلبس هی و  Cry)اراک النم  

 ندیاود لالج نامزیلبخ بودیک همعءهد-هب بویقوا ندموز ءالضفهډاز
 بوراو وچ بودبا عارف هدعب بودی !قرصلاصق بصانم .هدک دلک همور بویقوا

 (۱۳ ) یدیاتبس شوخو قدم لماک و قم لضاف * یدتاتافو هدکد اک

 شښضئارفیدجیا تاغونکیا یسردم ثیداراد هدهنرد| سرادلادءب نسج ریما التم
 هددرومش«مولع واوا یدینافاوم Gant و یتهیشاحرر (Hoy دوعسءو هدیس
 نیرادلادهپ SEN Cs all wet النمنیا هاش ate (۱ع ) Galle we ماع
 لابصم | دیجخو قف دمو نة لض اف بود اتافو نکا سردمهدنرب كن هنعح هد هنردا

 بویقوا نادموربانع یدرار د یلجبرع هک دجا pall pase االتم (io) یدیا

neلاک بوبقوا یولعمیج بوراو  deadرب زو هدک لک همور بواوا روهشم  
 سرد هدماج يفبدپاب هدب وبابا ترضح هبصق هدلوجناتسااکوب یرزج اشاپمساق
 هنبک وچ بوبد نی رار هقفوریسغت اب رنک | نیکی نییعت هفیظو نوا كعد

ait»لاصادیجو دهازودباع یدتیاتافو هرزوا لاحوا بولوا  Cun) G4! 
De»نیک سرادلا دسب یدرربد ندلاس"قرو هک دچا  soنکیا  clay 

 رایدلواذیغتسم Ala قوچندنوب بولوا لاصطادیج ley لضاف * یدنیا
tive 2 Cav)سرادلادعب  la, ou esta?داجولصاف یدسنا  

 تافونکبا یبردمنجگ سرادلا دعب یباچ ینهش ال (۱۸) یدیا دهازو

 كچرک النم ( ۾ ) یدبا Shed lary ققدمو قو یذو لضافیدّبا
 سزادل ادیب بواوا لوخُم هیاوتفو نطوت هد aah هدعب بویقوا ندالکفسوبهداز

 لماکویهخلضاف * ی درب و یسازتف هیساما ندنس هسردم ایفوصاباهدلوبناتیا

 ىلج زن مام النم Gal (ve) لاصخلادیج و رهام هد هیعرش مولعو قف د»

 هلباهفیطو هچدایمرکبو ع راف هدعب سردم هدرتسانم دبصق هرک یکیا هدنلبامور
dolar»لو ثم هت دابعوړعو عطعنم نیدعلخو  lle calsبولوا لماعو  yt, 

 aye 09 arg هدباح stl ght eal lem Mi» Cyxy ( یدا هللا تاک ب

Cas), 

nee e 

ee, 



~~ av Be 
 نت سسو#

 ماما carla ge ناخد ناطلس هدک دلک هلوپناتسابوبقوا ییدبعرشو an رع
 هدبشلایللا زوب زوفط بواوا سردم هسارفلاراد كنب دنفا یدعسیفمو بیطخ و
 ؛اهتفرابک, دعورف اصورصح yells * یدتاتافو نکیاهداز ندابیمطیرع

 ولدآ رحالا قم بولوا یفدم تافو ,pats al هده یر مارک فاسم

 لئاسزو بک همه یخدو ج رش عفانو عماج باغ هب ییصلاغیتمو نتم فیطارب
 ولترس نیلءاص فلس 9 ردراشلوا دیفتسم سانریاسو درک اش ده: ندنوب بوزا
 ههاجاج ةمامهنا حرمشیدبا هفاتاکربنم Wy و لاصنا دیجو لناصودیاع
 موم یدنفا Gann gee هّدشود هلئسم لکیثم تباغردراو یئاضارتعا یوق

wieبوزډنوک  angler( ۷۷۲ ) زدی ورم وید یدردبا  ll ete 
 یذلماک لضاف یدلوا هجاوخهدجش ناطلس هدارهش نکیا سزبم هدناقوت

Crateقطانو ذباعو لو ا  ratty GELیدبا نیدنمو لاصنا يجو  

(ye)همهاالنم  rall gtتافو نکیا یسردم ناطلس هډ هسورب سرا دلادعب  
 ندسزد ظعو بودیایجذ ظعوانابحا بولوا لاصم ادیجو لاصولضافیدتبا
 یلج نیسدالنم ( Gal ) ۲١ بوسنم هاشم قبرطیداوا etter هنسک قوچ
 یدشا تافونکءا یسزدمنجگ سرادلادهب ردب ردارب ile نسج ولصارق

 نیسحرما (Cro يدارهام هدایتعو رادهرهب ند هلیلج مولعو یک ذو لضاف
aleeهلباذچقا شت سرادلادسمب  OOیدتا تافو نکیا یبزدم نمک هجفد  

 بولبسم بولقلا بوب تو معو مرکو تم لهاو تبع سوخو Sy لضاف
 ییسودج هبابجاوارقف طاصع ماعانیفاوا یلوبقم كنالعرابکو ارزویدا بویعلا

Glassیدردپا باول بابسنک اوباوص باکترا هلکناو  CBI)قاورنی رب  
 دجالنم ( ٢٢ ) دنافدهاوخن مرکی ها يي وکزجهک * رزیدنا هتشون دجربز

 بد ومو عبط لاب ونیدنمو ملا صو نتفتم بویقوا ندالءاشاب قطصم رب زو نا
 هدهسورب هدعب هنس هسردم یردپ* یدیا بهذمو بذهم هلباهدیج- لاصخو
 (۲۷) یدتا تافآرپ یابند كرو تافو هدکلوزات بولوا سردم ه هباطا ب
 فیطاو لضاف carl تافو نکدا ىسردم نص سرادلا دعب Glas خ رفالتم

 دعب gall) سش ghee ) ۲۸ ( gal هبههلاذبذل سفللا في by عبطلا
 نوجا یحور یزاغ ناخ معاس ناطاس موحرم یردب هاشداپ مدلویناتسا سرادلا
 لوغشمو نیفنمو قفدملضاف یدلرب واک و ادتاندتس هردم نګګ دقدنابهسر دم

Miss ۹ Ya) « a aیرورس  Sgنیدتمودناعو نات لاف رد قاباا سا  
‘Ve. 



 || هحاوخ هبقطم ناطاس هذازهش ردراو Say Aly بولوا قراممرب و رصاشو
 هندابعو تازعلاک بولب رب و یمهسردم Bb ساق هدلوبناتسا oaths etl نکبآ
 ةیداما وارا daly! cl هک نایزچ Mee (ee) یداتافو هرزوا لاغتشا

 حش نبا یپلچ .دجحاالنم Cer ( Gal هاش لاصو acting lle یدنآ یسنفم

 DS ندفیکن کیا یسزدم alate نیرادلادغب دوعسلاوپا مانالا تقم مالسالا
 هداک ذو ظف>وت لضف لاک * !cdr تاقو هدنابنشنس نواوا هتسخ ںویتسوا

So gaelبولوااسیند  aa LT alge( لصف )ب یدیاقفح قلوا ممه  

 ae جش )1( للیدبا diy حیاشمریهاشمراک نالوا هندننامز ءاشداپ م وحرم
cS)هک یردافلا  rh seeراتفم نیفاوا فم هدلوناتسانامز دعب یدراز  

 abe ردیس هدرورپ نیک 3k cle دوج (EH Cy .ردشنلوا لیصفت «دنلضف
 بودبا دارم لیصحلو دی رهن راترضح یدششقن یراختربما نکیا لوغشو
 بیهمو ینادع لماک بش مو Shy dle * یدلوا یداشرا مافمافو یدازماد

 یسودنک بونقوا یونثباک هدننا ودنک هدنفب مش سلج يدبا ینارونو بنداو
grey!ةرزوا )فوض  prattبلصتم بام بودبا لیصانوت ح رتشو لبو انو  

 هیکت هدءرشط ندنسویق هنردا * Galle رفلاو لصالابلاعو فرامو ع شاف
 كنس هدلاو یسهدلاو ؛هلرمفحدبعوب یدلوا نک.اسهدنا هلن Jd نه dob عماجو

gowزوعط بولوا  Albyور یدتبا تافو هدنرد  aleهجوریلاعت  Ce)حش  
 دارلا لوصحو د < هنیدنفا دوج ےس رولا نکا دنعشلاد هةيلخ یاس

ile,لاصحادنج یدلوا لوغشم هداشراوتدابعو تلزع هدعب * یدل واداشرالا  

SE,لد هحابص بویموب وا راهه بولوا بولقلا ةر قم  addبانج وشراق  
 زسکرادت الصا بوک هرادکسا هلاد نم ,Sl Gy * یدزولوا هج وتم هّقح

 رکب جش ( 4) یدتا تافو هدهن دم هد ڈنود بودیک am pur هننواخو
 هرکصن دننافو كنا بودن ادا رعلیصحو ذب رم هبهقیلخ Gl نکیادنعشلاد هفیلخ

 (Co یدبا اصذا دیجو فرامو dle یدلوا لوغشم هداشرا ںوک ae رب
yall der uesكنا هشدلا جات میش ند هينبز تقب رط نکیا دنمشناد  

 هدلویناتسابولوا داشرالاب زاحت ندناود paral ی یل هجوق میش هرکصادننافو
 ناطاس نزا all re Cr )ىدىاىو مو دهازود اعو فراع یدک هنر كنا

Ciel pleیدبایاما  Aظفاحو دهازودبام شعادا رع لیصحت ند یصواب  

 بش بولوا یسنحلوفر دنکسا میش 6۷ )یدیا هرهاظ ply تامارکب حاصونآرق

 ( یوا )



seshبا فوصن تکرب نکیایما بولوا داشرالاب زاجتودارم لیص#تو دب نم 4,  
 ٩ بحاص داشرالایوق یدولوا نارمج لوتعهنفراعم یداوا ,Cll +هیقود فراعه "

 | یدیشعاب رطلیمک ندوفیلخ lee poration! ) ۸ ( Gal تامارک
 ییلازوبزوفط بوک ندنشاززپ cf sail لوغشم هداشاو, ضا سو دباغ فراع
 بحاص لماکدش ص لماع le رد ول a2 وص ها "le )4 ( یدتاتاق وهدرب

 || Cie) greet تافو هرکصخدیللا زوب زوفط بولوا تاج sell Le لو تامارک
geneیدزرید یدنفا نک عو هفیلخ نڪ م هک  th pee Weیلغوا  

ae!دنیا دا لیصح ندناو د ص دنانس سنی نکروتوا نداشاب  els 

 ٩ تل ریش تادا ءارجاو دبسهازو عناق رک ذمو ظعاوو رس لهاو Sule و رمق ەو

byدش رم نکل نیولواریپ تیاغو یا هغیلخ نانس جش (۱۱ ) یدبا د هدنقب  || 
 | LS اسمو ارقفو یو زممندقلخ یدیاهینس لاوحاو هیهلا تایذج بحاص

Cry) walسبوا جش  cleیدتبا نطوت هدماش بولواندنرادب نم هفیلخ  | 
aleدهازو  gayبولوا میظع ناف رعب>اصو  SEیدراشغا تبع تباغاک وب  

r pole (\~ )هحاوخ نکا كح وک یدتو  atlasیدششعت  per۰ راد  

 ٤ هڪ was So Ke هدعر !Lisl نراعم an Ja ص درو ann w 94! توالت

 بودا داقتعا تیاغو تبع اکوب قلخ بولک هلوبناتسا هدعب بواوا رواج نامز
 یرلجارس بفاوا ندهیسامآن all نص an Cre) ol al فراعو دهازوداع

A”یدراررد  alkتولخو تارع بولوا دهازو  beyتراهم تباع هدریعت  
Gal balرافغلادیع حس (۱ ۵ )  anadنولوا وایئردم  anهدکلزاب ردهداز  

 حابص نیغوقاق بوکود ینوپ یردب هدنسهعقاو ,aT هدهنردا نکیا اوه لها
anتعي و هپ وت بوراو هناضر  whlنادهاحا دعب ںورک هولخ  ols 

ableمولع * یدلک هشالو هدقدلوا داشرالاب زا ب واوا تامارک و  lemهل " 

Loe allهتدابعو سردو ظعو پولوا رادهرهب  SFبوشلاح  BFیسرافو  
 وصل ا ذیذل ىدا كلام هطخ ریظنیبو سیو شوخو رهام هدنرامظنو اشنا
 asians رغم نوي" نب Se دیس نمولادبع چ (۱۰) !sa هبترا ىلع لو
 هد هسورپ هدعب نرافم any ندنسافل> هداز قوص an هدعد نراعم تدم

 (۱۷) eel ربتعمو زی رع رتسلا See یدتا تموادم هنو ظعوو تلزع
 ممظع بولوا بستم <a قب رط نکبا كچ وک سایلا نیدلا ela میش
 ل س س س



Day ~ |ب  
ony ۳ 3 ۱ 

 Wty ۱ ها

oy. Bo 
FY Ge Le Ts 

 ۱ هتسخ A نودنا تازع لب چوا هدندس هلفرق هدا yo هدلوبناتسا بوتلاح

 هلن دیهاتراشا ندقخم بائج هنفج هلوا هک كاهش هنو ودنک هنب راش رم هدقدلوا

 SI رایدکید BF ینا نیفلوا تراشا نوا عاص“ هنسهلجج بودیایعا هجوت
 یلاعفاو لاوقا ب ودنا هبلغ هذجاب رک | یدبا ملاع قب رط لاوحا نکل بولوا
 یآ bby ندشنافو یدیشلوا بقلع abl نونج نوهگنا بولوا هفلتخو هب رطضم
 هناللعولج ءادخ هاقل بوشلغآ بوشلعادو dail yl نیفلوا تراشا aye مدغم

 | مولع یدنفا رک م حش نب دجعا جش ( ۱۸ )یدتنا تافو كردنا قایتشا راهظا
 عفت هنسنک یقوخ CHE ندنوب بوشلاح هظعو بولوا لماک هد هتطابو هرهاظ
 هک قالبح یراص an 6۵ ( ردشمزا را هلاسر "ue هدلناسف ضد ردوا

 ب>اضهرزوا تادابع تركو تازع ندفلخ هدر بب رق هناتسنغم ردي هاربا یعسا

 شغلازوب زوفط یدبا ندنیقتمرابخو نیفرام رابک بولوا هعظعو هرشک تامارک
 GUE یدراریدیماما ale ردنلف هک ن دلا ٥ ( ge en ) یدتاتافو هدیکنا

ob pesبویقوا  oleحش تولوا تالاس هفوصنإع هدقدلوا لضافو لعاک  

 هددسب رد مولع # !cain تافو هدنشابیللازو هدحوا یللازوب زوفط بولوا

wae ptyهتدابعو لماک  Gly dle Jatsینارونرب و  Cry) walےس  
(yall daeمش هدنسهیکن ولشاط بواوا ندنسافلخ یدشسشقنریما ترضخ  

 نک اس هد ats نانس هنگ ) YY ( یدا دهاحو dad فو دهاز و داغ یدا

Zl deg.یلو لاحو دج و لها تامارک بحاص بوت ههاظع  Jal Je 
he pe (re ) maىلع  gleدیازسیءدلولا * ردیلغو| كلانس حبش روب نم . 

At ggaردپ هدنامارک و تنالو  em Cre ( Galanteظعاو  pede 
Soles dleراعش یوقئو باصتمو رادنیدو لفاکو لضافو  Ee” )۲۵ ( sail 

 SE لضاف ole Me یدرارید هداز GH ظعاو al یلنوغبزرح نجحرلادبع
 هدشهام یزاغ دع ناطاسنزغلوا در بولوا زسلابحاضو دهاز pair ظعاو

Ayهدنعا 0  desdeنکارو لفتسف هرداتفو ها اطم اعاذو نک اسراو فکتعف  

Cy) wa!هدنفن رش زا رم كن رلترض زاکنخ المهدهنوفهدد دوا خش  

 بولوا تامارک بحاضو هوع دلا ule لغذشم wale او ل زەم ندفلح هد4 ارج رب

 لب ادبه میش ( ۲۷) ردسشلا نمامدوجخ بؤشاوباکوب Ll موحرم
  ( erتبالو (



Er 

 یسهیکن بولوا هد هب رقرب Crd هلوب هدشب رق ره شقآ تامارک بحاصو تبالو
 هرودنکه ساک مدآ رفن ك نوکه یدبا هفایضلاراد ay رفاسم SINE نیطالس |

 هدر هلو ید ڈر و لیلخ Sy Dadam یاثج یدرولی رب و ع هن رات او ماعط

 بویپ زون قة چزوب هن gal ae یتاقدصو تاربش بودا ریمل وانب راب وکو دهم
 ن رفا Salo ید یدالوا هرکصاد ودنک ی درارونهآ !als لالح بیک

 AS نیغلوا رهام هدبط ع fie a ( vA ) Gol game cule هرژوا

 لضافو Sole dle بواوا ندنراد ره یدششهن gilt plo pam یدرارید یلچ
 تافوهدیرد شعب زوب Sat یدیارونرپزب نع روم یتطاب و رهاط دث رمو لماک |

on Cva) yr!ظعو هدهنوق ب ویقوا ندداهز ماشم راک هداژ یرا  

 | هاش میش (۳, ) یدا لاحو نافرع بحاصو لاکو لع Sal یدردیا داشراو ||
 لها نک اس هدنعماج ایفوصاناو عراف yates Me كب مساق رادرنفدنا ىلج ىلع |

 | جش Cer) Gal لاک فراعو لعاعو ملاعو wales یوقن ب>اص هدهاشع
 | امدععو ندندالوا یسوم نوبق ندنسارزو دارم ناطلس یدنبشقن فیطالادبع

 | یزا ر ندلا رکن ماما كفنصم 3 ذمهکیدا ندنلس كفنصم انالوم نالواروک ذم

 | یراخ ریما ولوا خراف «Slated نییدندناسقیدصرکب وبا ترضحو ||

 لیصعو دامادو د ص هیدنفا دو an نالوا gl اقو یداماد یدنشع |

 | نوردروهشم هلقلخ نس> و روم هلل> gle *یدلواداشرا ماقمت اههدننافوكناودا مع

 | ذاص مویونُنع بولوا راعش یوقلو راقوابزی 59 رارسا بحاصراونار, یتورب و |
 | هدنسهبن « یش كهاشداب * یدیا داشراو تدب رت بحاص داتعم atlas دابعلا

Aasنوجا تاقالم نکبا یلوصمو  wn lleهاشداب رخآ بوسهرونک هرارس  

 ۱ هدتجز بودا فطا Jone اعاد هساااعد ءاحر ضرغ هدک دتسبا قمراواکا

 | هلفغلایلع هلیسهناهب تراز راهبرت هاشذاپ نوکرب بویمر و اضروید نوسلوا

yدفع  or۱ ترضحبولک هاشداب بودیک هثس هاب بو دنیا میش مو>  

 | ضهب «دقدروص وید ردهدنق یدنفا BH بودیا تراز نیسسهبرت gale ریما

 | رلیدنک هیهچاپ هلب رادالوا ندحابص وباب نی راکج هلک لزمهاشداپ ناشی ورد
gp Anse٩ هدلوسر ترضح دن دم ینادارم مظعا ندعح تانح لر نع رو  

oilهلیلایعو لها هدقدشالف هنس لوا نيغلوا كعا تاقو  IGهب همرکم  

 هنرخآرادو لصاح یدارم هدقدلوا لیبجوا Gil مات یرع honey بودبک

Cw) me 
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 | دن راز ن aw ote ool) 4 Fim اع ys لتنمو لار

 | دبعوب مو رم موج رم * ریزوب Doth هنسلاوسش روهش ین یدنلوا نفد لصتم
Spam ۱9 رو نہ رات بواوا یردب یسهدلاو  o! p22ندلاو تولوا هدنشاچ  

 نودرابدلوا * الگو میاسم ناثلوا iS 3( aa) 51( لدا هدلویناتسا هلان دجام

 ةضوز !ot نادق رم ۷# نجر !lao wa هن ر ره # ادخ هار تامد

 لوصالا مرک لوا * Ane لوسر dle رخت # نح

Ace >قالا بودا هرلتا دز *  * 

dayقارعا هنج ر هدا نم  * 

 هب اع دول رد + تره

 salle هژوا * نیمآ

 ندالب ره

 نیما

۳ 

nor o megهمه  aie Ticatsو  



  Raىلع مالسااو السلام * ناودعلاو یچلاو ر  * ay Seلسر 1۱ رخ |

ie دمب) Bee an rile ane یود ف al Js eu. چا why J! 

۱ 

| 

  deslتوس :<  <b,دنتام مو لع 199 اعر  ۳ OWوام  sjییاکحو :

 یز و مسن هب ab شد نوا تولوا لا م الاججا stil ما ریهاشمو

LEL. wu. all ga28 

oدادس , كولم لاوحارد لوا  ubمجد  

 نایدادشی بدو زدن تا داتعا را

 لاوح ارد (لوا لص we ( یدیا لی یی نواز Jon كي ا هرزو | حصا لوق
 | نیطالس لجا مو برع كولم لوا هرزوا قافآ نیش زوم رنک | قاقنا ثرهویک
 | ماس هدخ راوت تارمتعم * joule اناعر هانا بحاص هاجشلاع هاش ٹ م ویک dle ما

 aes Spe Sy تولوا !des زوعط كح ون Opa نا

 هدالسا كن 9S ہیک هنا & كولم هک ردوا باغ با ن ofa وا قافلا

 | تخت سونا ن نانیفنب Je يما اث سویک نیخروم Gam بونلوا رافالتخا
 | ماسنمرا ندوالن مه رل ص ەد هددناوخ رم 2 رات * بود مالا هيلع مدآنا

cou!عویک 6 دنننطاتس ی  Wale dudesبود یداوا  # 

act USناوم  Sahرع اکا هک یلغوار , كح ونی  perمیدم  | 

Jyoیلوتسعو یلاو هلاع  wala!ندا مدآ ی ودنک  Akal GEرک ذ  

hatردشعد یدشع ا ما هکسک نیشاب  lad * groهدح را اولا ما  onهح  

 تش ندنرلجما Pe یدالوا كمدآ Spam ودان ماما وام [عصت

 تور و ABs رس 42.52. هن ر ره نوجا JE ںودیاراد رم هب de یرمویکو

 ۱ رد مویک مدآ ب لولم لوا بویارعا هثرمویک Gh ویند هش Gado روما
 . ردروک ذم وبد ردرهظا یسلوا ندحو ترضح دالوا tee ن ركل بوند

inl | Sora ont ome, ;یھ شاپ نی  C4اف یوکی دنا ندا  a 

ee ل /// 



 Bp هرزوا اشف sol ندنوم pool صالخ * لاکو foals هاجهن وزعهن * لامهنو

 Poet ن لرهش دنوامدو ۱

 بوزاق یپوفو Bg Shay ناتفف بابسا ندلیفو *اوب و مشی ربا gael داج اوب
 | gone MSs نب راجاغا هوم orl jaune wel 97 راک قمراقیح وص

 هدزبرافم پواوا یلوا اصزب* رذبعارتخا كنوب dee Gel شاط abl نابصو

 ادا ی

 wand یورپ وج ثرهویک هکر دبو رم * (Gor لولغموریسا oF لوتقم نیک
 كلی زرد ند ردا ترضحبودبا تدابعو تحایسو تازعا رک | بولوایوخ

 هدراغ چک كدهنرع AT بوروک ,a یکنشوه یلغوا كتاب یکعایس یلغوا

 Jz زويد كب یرک * یدلوا لغت شم لص تم هراک درورب تدابع راهنو لیل
 ون انس زوتوا ,nS gill asl همانهش قرف هد راوتلا ماظف ctlal_ oy بواوا |

 الم هنو تخم هو !at (ےظن) ردروک ذم ود یدا لس شعلا زویشب هدح راوت

  walنایب  ( lleلصف  (Gliنی هاش كمايس لاوحارد  SFروید یتوب |
  iesرب تواوا زا طل سس نامز بودا  ge es! ayهد دنا وخربم یدک كن |

 مویک كمايس  Je gl dtهدشنایج یدج,بولوا لوغشم هندابعاد رنک اردیلغوا |
 ,نکنشوهییغوا كکمایس هث ر ودنک ثرعوک ب ودنا تافو احورحندنجخز راوید
 رک ذ كمايس هد راوتلا ماظن بود 5221 تافو یخد ثرمویک هدعب بوروک

 ردروک ذم وید یداوا هاشداب كنشوه هرزوا قصو هدننافو ثرعومک بویغاوا *

 هللاو  Jolام  ely 351لصف)  (LIUرک | كمايبس نبا ماش كنشوه لاو>ارد
 هرکص لس زویکیا ندح و نافوط ر شوه = كدام لوا هده رع ےراوت

 بوند یداوا هاشداب  Spxكاس هلا  Molردشءاما وا کز  poهددناوخ

 الهم رلضعب ردندناسن ث مویک كنشوه هرزوا رهشا لوف  Seردوب یرلک دید

 ? Obردراو لاوقا هڪ ید هدنعح كنشوه بود ردن موبک یرد یرلکدید
 دعبس حل اقا  aloیدنآهاشداپ هدننامز مالا هيلع سد ردا راشعد یدنا كالام

Spar دالوا كن رمویک Wale نکل بوند ردوب نروتک بوسک یب هلجد رها 
 ردغلاخت هنکیدید ردرهاا یسلوا ندح ون  * bel alyهد راوتلا ماظن هوشنك 
 لع لها ! wasبانک ولدا درخ نادواح هد هیلګ نیکح  wy! callنومأم | ١

 رع هدننامز هغبلخ  aggیدناوا هجرت  Suleنیغلوا لداع  alateبونوق بقل ود |

ey 0 
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 | AE SPIN Sees نیک لوس a رط ولس هنع رط chy كولم وب كولم نالکءرکص |
 | الصا ندمگ Sarthe ساع نیا تب = نکل بود ,Aes oy ےک هفناط

 نال دعف قعرونوا .ai وا ت تویک جات هک ردب ورع ® ردشعد یدک رپ

 رتعطصا نالوا gle ردداعا كبو كمژزود تالآ عاون ۷ ندناو قمراعیح رومد

Jeeنوکرت بودنا تدابع ةدرلغاط ایک | هکر دی ورم بودا عیسوت هداب ز  

 athe SF بودا Dog 939( هلشاط هنشاب Joo yon نکیا هدر ریه

 لتق یروبدوا بوراو نیفقلوا ADM :دنشس هه اوب هدفی ete وام نکل بواوا
 ندر .قلخ هکر دروک دم هدبتک راس * بونید یدپاب Sut et ot Sy بود

ae oulتوعد  oy!ررهش هما هدشنامز كلوب  inh hisهفلواروم مم ارد  

 ادتا نی ررهش دفوک و ch باتو ناهتصا و poms: PRY سوس هد رغم یدل شاب

 le dbl ax * بوسکی رللغا قمراقبج رهاوجورزو مس ندنداع« gab وب

 | یکلدو قدشوو Alay یاسو روعهو كءرونک وصراقا بوس راقرخ بوراب
 زا توقا نشاط قاچ كعرکوا یئلآ راکش هرابلک كوک بودیا روک Sok رد
 | كي دوخاب زویشپ یر لی GP قنطاس * role thy dae قم راقیچ شنآ
 | کت زف نب ناهجونا نی دن وند ثرومهط لاوحارد aly (etl)) لصف ) یدا لب
 1 واتوق * راشع د رذیلعوا او راس لا لص هلکشوه راس كنشوهنا

 سبح بوبوق بوک یک SS ینیک بوتوط هلبلا یراوبد یذّو بولوا ولتییه
 لق ويد ناسکش زو درد CL هلیلا ودنک هد نک ضعا یدراربد دن ولد نیکعا

gaz!ثکنشوه یدح زدروک ذه ويد  ides! iheر كيا : نقال  ast a 

 مظع (OL دعب تؤي آ جارخو ch نددرفرب هدلاع كد هل چوا هدک دلرویک

las?هدقدلوا  plot Lesنودا اقتک | هلیماعط  Clineكمر و هنارقف نیکع  
ircقعوطجوروا ,دلماک خیرات *  diyیدت | روهط هدننامز  enh 

pa as هدانا place) نامه بويع cls : زدنوک ندن رو لاک bas 

 روهظ قفاوم اکوب lil عیارش هدنراکدتنا دع باو alley بولوا داتعم هکع |
 ترمضح Cal رش موص هدنیعم نامز نکل × بو د یدلوا ع ورمشءموص بیو ۱

 ثرزمهط هدلماک a * ردفلاع ASS coasts وند ?Gal ur هدمذآ |

 1 تودقروقیرلن ادو يسفر یابند لجب نوت ,wy oa رنو تب | ۱

 نویفو نوحا راکشو قعفوط راشارف dowd ندکو Orbs * رلردحاو هفارطا ۱ ۳

Scams |نیرلپ  Oveراباک نوا  Sikesرد دالا كلوب  Millioهدنلس لوا  | 
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 هکر دی %92 ردروک نوید یدش توعد هبهیلباضتلم قلخ بو دارو هظ بسازوب
 طب oxo nity شدردا بواوا تسارفو تناندو تلادع لها نر ؤط
 كنشوه ننطل-"هدرلخ رات یی رع نکل بود یدناهدننامز pte سدزرداهدمتک
 هرزوا تحت هکز دب وره ر دفلاخت هب bo یدبا هرکصادلپ 5 (9S ندنافوط

ably» 525 9!بوروا ناب وارا  DEقعروا كوب هبهود قمزاب يزاب یسراف  
EP a sla lady Jayهرقاح هناغوظ كمزود ناغدزونزرک قاچ  

 اذ نغارب !ak نوت an 1 رادروق مد ربا !JE ملع لا راکش هسراب هر دعا

 لما ورمز دنهف نهکر هم زوباشیندمآ yb * phate by هلج (OE نوت

 als تاالو,۵ عبس نادم نالوا بارخ Yes ,یرارهس ناهبصا هر راس ناتسریط

 زوتوانابه ذدناوشرپمیتلفاس sles Se یر۴ یدلبان هذن امز كنوب برع

oS. Sarروس هدسومافقرق  oil deهللاو * ردروک ذم وید  tel(هدناف)  

 تیاغ ندنزابحاا« نذنرابرقا سان مک | هدننامز hy هکز ذروک منع هددناوخزیم
 رظن اکا نوعی الس نور دباب نترۆص ctl TS دا تافو GIES ولکوس

 .Dols alle یاوغا بوادوئوا یبس كنازوچ نروص ails .ړوره يدرديا

obs oly!دبسشچ لاوعارد (سماخ لصف) ۍدلوا  os tnتروض  
 راض ەد شما كيد عاجش دش هاو ard رس اب ز یدلوا نی هلعساوب نیو

 حوت 3 ماس 5 ا راض ءب هد دئ )ورم بولد ردیسهډاز oily تارومهط

 رهشا لوق بود ردبردارپ Sago? shins yale 9 كنيلغوا مالا هيلع
 بولوا كلام game allel £ رایدید مع syle * ردیلغوا یلص كئرومهط هرزوا
 امد هخلوا عدر ندهلخ ینعضتلس و ض.رهوتوم یدتنا مش هل ی حو سلافئاوط |

 تادرفم * یدلوا عقاو ناتمام شب چ واو هدلاع كد هلس ز (er وا نیکغا

 نی راضمو مف نهرورپ دا هب 4 رم هالعع cliats هم t's نداعمو 4 ودا باک فو

 ندروهدوندراقیج روهدور زو سو رهاوج عاونا ندنداعم * يدردتاناي
gle ale ۱هرز رجح میلف  jaeداحاتد ز ز عاونا ندرهاوحو رزو مس بوری دپا  

 بودا بن ~ ران وب لزراکنرو كعا عج مش ری ادّسا ندنرادروف كيبا بودیا | 3

 * رد دال کان و جدروح و تیطعاواو رینعو دوعو ,IS بوداب ون راسابل عاونا |

wlوق راض عر سهل ار ٹک بارم « نالوارمش  as!یرومطبسنوند ردنداګا كلو  

doaتواوا مارح هدمدا ترضح تعا مش رج برمس نکل ردجاتح  At 

 Usk زرهش مظع a! Sy و رھ × ردلکد جی لوق یکیدتیا دالا |
 ( هنطلس (

| 
| 

| 

if 

| 
| 
۱ 
۱ 
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 ۱ نرد قلح نوجا قع وا oA ۳ fS تور و ماظن یا ancl هن طاس 1

i 5 Sc Larneلهاو ع  Sy isمدحو لا  Sx٤ بابر یر, تعارز لها  

 ۱ بودا لاغتشا هنییتراو بیکر و عام عیادب و لاتقو بر بال و wee تنظلس
 قمروق بوکیدرداچ eae نیراتخر تآو كنا بصف ربازیوا رماو ارزو
 0 هلج قعاب ماج هدا اورر ثكمز ود حادي سا 5 d byt am‘ رها وج نداب رد

  dyبودا روهط هدبشامز  Gracesمچ راد * ردتیعارتخبا کن ودنک تاذلاب ;

 ty دوه هدیظویش لناوا فود Gal هدننامز مالساا ade سار دا هدلماک

 هدنیولج ادا نیا اک لالخ aul’y لرد × راب دلکهدنامز كزوب مالسلا امقیلع

 ب وا | eal, ES ones 2 راب promo خم مادون راه

REE 3 خب ندنع re نان E 3 هلولم دین r 

gle نداراضد Sole سولیق نب ردنکسا ندنات و كولم نامی ترضح 

  KrF ate * Galنر رمش ضطصا نالوا عدق  duty eeرهد هوا |

  Goalنی رهش سوط  Foرک او یزاولاد تام 2 ثروغاتیف راد یدباب ||
  1کز ال  jouيدتا داجا هدننامز كنویزاسو ر  weroا تما لصف هدیعاشا نکل

 نایلس ےکح ٹر وغاٹیف هدنانوب  andsكحدلک هد رد درک اش كنم رب ندنرادرک |
 تباور ? vanوره ( وارفک ) ردنلاخت  Soaدنع دیشج  aby peنا) |

 ناسنالا  lool sledاتغوزرع لاک لصا و ههوهفم یسهع رک تیآ ( ییفتسا ||
 عاونا هلنکو شورع بواواروکی لق "هدیدورورفم هنفبدلوا اند مظع لابقا لئانو |
 اشاح هلناطیش یاوغا نیغمالوا هتسخ الصا هدنرع تدم نودنا ت رشعو شاع ۱
 هدننروص ودنک ودیا تیهولا یاوعد  demنوحاقمرداط اکا قلخ بور دا ۱

 فارطا  alleزدارب داع ن دادش هکردروک ذم هددناوخربم ( وا لتف) یدردنوک |
i] دعب توحاق بونص دیش هدکنج بوردنوک هلرکسع دعب sls? یس هداز 

 هدنحایس نامز  ghب ولت  Fy Teeقلاب رزکب هبرتسسد  ASEبوربذهب
 اضعب نیلاظلا ضب یلون كاذکو)  Lyi Ueنومضم (نوبسسکی  Saltرهاظن

 (تاقرفتم) یدلوا  amناتسسحش" هدنحایس دیشج هد همان بساشرک هددناوخرمم

an * بوند ردندنلست كلا بشاشزک نولوا یدالوا gal Jal هدفارطا 

 |  pate Pa) Ae aeبوش د  Ineرخآ نویفهدنآ 519 هدو دحاّو ندک
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 هرکص So زوپ ندفدچاق iS jam بود یدراتوآ توا بوروط ؛دهراغمرب
|| abl تسد هل هلجاغا ںولوپ ris cll فوحرب هدنرانک ابرد یتوب Swe 

 dards بهو یدپا لی زوب جواب زوییدب Glebe زوی دياب كیب ی رع یدردععب
woeیادتا  rit bl.اھو ۷# نود ردشعد یدلوا ثوعبم هئموق دام  

 هدنررگتدم ابا ار ژ رولوا ALL تباور یکیدتنا تیهولا یاوعد هسدا ا

yo aT۱ اما ردح یرلکدا موصم  SEATترضح ارب ز ردلکد ےک  

 لاوحارد سداس لصف) fol هاو * ردشعد زدشمالک pte ندم سابع نا
daeناولعنا ( یرام  de Teبواوا  oa Ae ablesراجارخو جاب هدانز  

 EBL یاب اناا كلافس Sere قمروا هلباهناب زات كمك بالا قعصآمدآ ب ودیاعضو
 ناودعو اظ هو هغم یل یرخا ةر ونطلا قد از بوک هن رب Santa *ردتعدب
 ردشعاب وبادتبا یترهش ماشقشهدیدلو | ناطیش يها عبا هداب زن دنا هلا نابغطو رکو

 ماحراضە ب وید یدا یسهداز هبشمش placa یسهداز ردار كداعن دادش را صد

 هدسوماق بوب دردرب مدآیسانا ی و اراض هب بویدز دندنلسن مالسلا هیلعح ون
laoهراس د نوت  Smید وب نیعلوا ندنح یسهدلاو بودیا  opmیدلو قلم  

 هدئفو دلو ارم هدن امر كلوب مالساهیلع مهار اترمضح هدخ راوتلا ماظن * بوند

 قارعتاالو ندنفرط تاكاڪعض دورع هد هنه نا جرات * بود ردراو قافتا

 lao‘ هدب رقم راد هلج 358 راسخ روم !ash هددناوخربم * Gg یدا یکب

 | رد هنسکرب یسیکیا لاص هلدورن هدخراوت ضعب * بوبد یدیا كب ندنفرط
sl Sacoهدیدو دسم رات بوند ردفا دورع  “Ekin۱ داورا یعسا یرد  

Kulندنراکب برع یتسهریشمه كدیشجج راضعب رذندنلسش ٹرومھط نب سرف  
 رایسوحم ی go ردن دالس كمايسرا طب بوبد یدغوطندنا كا ںونلح اکن یر

 ثآكب نوا اعاد هک بدید jew * نود رد S95 یدج a کا

EK he!هده بود لا هد نیغلوا ییع ولرد نوا یدا بساروب یعل رهسر او  

 تؤ AIS Sale pad تروص هد dee زوک ذم * رايد د لا ae ad رع

allerثقاج  waleترک هدلکا تاق  fbتین داسف تبعر  alll jaتدح  

walle ayلاک  ILAرک ردب و رج * یدبا تایکبسو ربص مدع هللا  alin 

 را ie یردپ stl لندن درک اش تورامو تو راه
 : پولوا :هن دکل اص یدیا ساد parE ناولع یعسا at رع پولوا ندنراکب
 ۱ eon هدتطلس بودا قوب da Sa نیکعد ac $l ao رک اه

"Kat ) 
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 زوییدب هک ردب وره ( رامروهظ) یدک هت بوراو هنب رزوآ لدیشج نامز دعب

 Sete مدآ Fel نوکره بوت هنسذررپ هدنلکش OL هدنزوما یکیا هرکصذدلبب

 94 هدنرلکدیدراو لاوژ لاعحا Cae C2 gis نود رف ندا درسی

 كا هرکصادرالب as’ Wg rao هدر را یسندلاو یا نیس gh زوئه بودارا

 مهضعب سالا هللا عفد الولو (وا كاله) ىدردتا لتف لاه !gles یکیا |
 Ady gine یسهع Soul (نیااعاا ىلع لضفوذ هللا نکلو ضرالا Sail ضب

 واک سد )8( aay cope هنوعرذره هک *رونلوا لت ندراولوا ردربخ (مظد)
 هناژژوا كکاصص ودنا روهظ dbl راکش pas رارج Swe ہدناھ صا رکنھآ

 بولتوط بوجاق لاصص هدکنج بودنا هاشداب بولوب هدلوب یتودب رف بواک
 @ یدناوا لنق هجا وق یربطو سبح هددنوامد هوک بواب رایج شباق ندنسهقرا
 بوحاق لاعص نوشاوص هلک lao Sal ag مدعم ندنود رف هدسک شب

 هدناربتعم | (yan (تاور) راسعد ردلکد EF لوقو نکل بود یدلوا دیدات

 بوب واینزوما یکیا تاک اه ںولک هدننروص مدآنیما سالبا نوکر ب ہک ر دروک ذم
 دن بوب رغا SF بونازوا یک قمرا بو هنسنررب یکنابچ هدنرب ره ہدکد نک

 نیکعد ردیسشیب مدا ترد نوکر ه یبالع Sh gy بولک هدنروص بببط سالبا
 یجو هلکنا بودن ey in بوئلوا nf Sele مدآ ترک نوکره كد هل زول

 نالواهنب رب بودبا تافورب زو هرکصندلیب زو ب ویاهزان <o یسفریا بوکید
 نوکر ه بوتا نیسینیب نوبق Fil هنسنیب مدا Fil نیفلوا لداعو لقاع رب زو

DSIید لب زویئرد یذردلسب هدرا هرافم ةيفخ بودا دازآ ندلتق یتسویحم  
alleyبولو مبا هنو د رف هدنراقدلوا هدازندکیب زویکیا راثلت روف ندلتف بوک  

 LIAL gl دازآویشا gall درک هدناربتعم هک رای دنا لت یک اح ی ولک
dogsكاکاه ردروک  GFكم  Jeزوم دات زوتلا یئطاس  J.ردق لس  

 نینرقلاوذ هلل وقرا ضب هدیابلیسفن (خرف نودب رف لاوحارد عباس لصف) یدبا
ble daeنب نود رف  theبوند  NFلیف هکر دروک ذم هدخ  DEB 

 pastel كنوب 'كمزود SUF Geb هعلق هرارهش كا كنج بوث مدآ هنی روا
 یب خرف لصاو قلخو هزات Glos هلکعا JS ینوک لوا كنلصف زوک یا
 us دم اطالاحیدوق ناحرهم SMI بودنادیع یدیعسموب لوا Kel مزادنا

aksهددناوخرم رات * رذروهشممو یکز ورون  ALT Jomندنلسآدیشج  

Cw) 
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  okنکس هدنزارا  atauنکل ناوند ر دراو  thin Chak beیار |
Sion یرکنهآ ۰ هاشداب ردا یراک دید ردیلغوا ی اص كايلغوا 

 Sake مطاعا بوزک یتوکسم 9 J: BE نیکمزدنوک کلام مجد بودنا
 \B یدو نواکهلود ر 3 ors Alls Calis 7۲ oats نودیا رسا هللا pay كن

 بوزاو ae هواک بور و Geshe De رانکلم ناجا رذآو ناهفصاو قارع
 Nast هکردب ورخ (شفرد) زدزوک dogs یدشا تافو هرکصندلب نوا

 Ob واک شفرد نامزد &: سهراب oles یییدلعا aim gl ردنوکرب هدنروهظ |

 use رف یدراذعوط روغوا 31 هد را رظ ae بواو | ناه> روه شم هلکعد ۱

ce pA, REE |نودا  oadقاح  eeو هط ید  «i le 

Aمی  sla yyهاوج  poبودا  AEینا ا  doرگ ترضح بورونک  
 ینا ےک كتشفرد ودر د سوح سوح ?Dole i ی رک نادم هدننامز

 یدلوالصاح یرواف كب زو هرک !Glos بوشاوارلن*یترهاوجبوقاد هشت ۲ |
 نوللح اک نین رف EB Lae هرکص لیلا ندنننطاسودنکنودن رف ( تاقرفتم) ||
 | ولدا تخ د نار اكن )دم راب کت واوا نلغوا یکیا gal س هللا روت لد هلب یا 1

Lbs |یرهددروتو مس هجوم (عازنقرعلا)بواواول غواوادآ حرباندن  
 چوا یابند بولو الئاماک !نودب رف نینع وق Sie جرا بوتوط نیرشم كاع |

Iمسد  oH!نیراتبالو كنرفو برغمو مور  gabبوری  er pod geilناتسن رت  

 هن زاتیالو كن Log 52988? بقل yy 9099 FILE ضهبونیجامو نيج نالوا ||
 نالوا ملاع كالاع لضفاو لدعا هءوهنم( اهطتوا رومالارمخ) بوند ناروت |

 هنو هجر هت نالوا ناتسکرت am po ینرلتبالو زاجو ناسسارخو قارعو سراف |
aA uly |هدک دنا تافوودنک بو وق ماش یتبقل بور و هجرا ردراتبالو نالوا  

 GEES ر دب و رم * رایدید نارا هنس AY Ie og دبا نییعناک FoF رپ
 باتک * ردیعازنخاكرومهط هد اورر كلود رف كمكجراج هغارمسق نوجا
 pate نوجا حالصایلاعو لتقف SLAP یئودب رف یلاست قح هدهلاقالاروص |

 aiuto یدک pons الصا ندمعم sub‘ سابع Glo pam نکل نود یدشعا

 1 یرللام pal afte نداناعر تک اه هدک ak دن هد راوت van * رده

Arloبودنا ارغەن موق داع نالوایس هل بق تاک اک نورب و هنن  GAN1 نودغاط  

 E هک نون د ی دتا Lacey مالا ی طرا "هرومعم بول lox الو

 طبط و 7c als ردت ندرب یتدرولوا ی sie كلام بوردنوک زارادرس تا اعودلاب

 ( یدتا ( اا
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 eLs ی Age عار cis هک دروک ذم هدناریتعم * بودا لیصقت ود یدتا

 بان ریڈ دراو anode نایلشو هشنرهلاوذو هنودیرف نامه هدلاع كوام كم رک ۱

‘one ey |یقاصداهللا فاصااو لدع لاک نود رقرو نع# ردشلواربسم 458  

Sule aldm, lho, Ue, 1تیاعر  begتار بودازظنو لغش هموح و بط  

 بولوا«لامز chy طخ ت رضج یدیاراو دص ote یوو ہونا ب8
 هددناوخ ریه er ونم لاوحا رد( نما لصف )یدیا lbs Sill زویشپ تطاس

 | ?Erle بولد ردیلغوا 659 راض«بردیلغوا ىلغوا كلودرف ن ج ربارلیصهب ]۴
 3 هل دنا هکنح هلا نود رفیراردب ادس> هجر ارونو متردیاغوا یلص كرا هرژوا

 ۱ نداهغهراو ito هل Joly حربا بودا 3 رکسع د نودرف بوج رکسع

 كناروئو لس هدقدراو بولا نذا abel ا تبقاف بویه رو نذا نودب رف بویبسبا

 نامز دعب بوغوط رهچونم لغو كجربا هدعب رایدردنوک هن ودبرف بوسک نشاب
 ندنرارکسعو لتق روتو لس هدکنج بوکجرکسع هروتو (»هلبقافتا كنوب نود رف
 نود رقرهحونم هک ردروک ذم هلن pine ها تون دیدلوازمسآ مدا ك زویکا

 عفر ندکلاعو کاح بصن هب هلبقو ملقا ره بوک هت ت هلیتیصو cil هدننافو
 ۱ بولان زهععار تودیفا هقارع تالویارق ره توس راقدنخ # یدتا لاطم

 یدتاریمعاو eal ردت yar Sede بودنا Guy هللا نیح ابرو راه
dle |هراقن ماشو خو قءهزاف قدنخ « رراصح نیغلوا لقاعو  Gullهکاو  || 

 ۱ تربضح هنهوق ندم مالا هيلع نیعش# یدتا داحا همثک لامعاو دری روما

 هيلع عش وب :دنطساوا داو و هنمو9 ط3 هلیوع 9 02 cae مالساا ade یسوم

 هد هن نیا BU Hpac وا قافتاوبد یدراشلوارپمغیهدنرخاوا كلوب یخدمالسلا
 یددنلواتباکح ol 3 نکل بوند G4! Sere ندئفرط رح وام نوعرف

 || ناهجناروهشم هلتعاج yo alte ییالقتس|ندنکی دید( صال ەل سال )هرزوا

 : ناسعر هددناوخربم * بوند ردندنسا ol لرهجونم ناعرنو ماسو لاز نالوا

| 

۱ 

 ۲ بولواندنسا pl SH prot لاز یلغواومسندنسا مما كنو دیرف ماس یلغواو

 || یللا ندنسولح رهجوتمرلیدتا تافو هدنرانامز لره چوم ماس كنود sole رت |
 Solel al یهاشداب Que by Sh ie ولهدعب نودناد الب ریمعت هلدادو لدع لد هلس

 | اکا نیفلوا ےک تباغیراصح كن رھش لما رهج ونمهدکنجءانثا ںواک هلرکسع كنشب |
oo Iكبايسارفا یساروامنوحج رھن راحان نیک ارم اح نامز یلبخ ینآ ںایسارفا  | 

  یکوشوتوقلرهچ ونم هدعبیدنک هالو یکسابایسا رفا ںونلوا ص هرزوا قل وا
 1 eke اکو Solely 2p» a ee كمعع لولم نعكولمندع دف بوترا
 كح

RED 

WET 

n 
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 یدنا Je ۳ Ke قطب بود بودا ریست نیو bey رغو قرن رش كلام بواوإ

 هدرددت ندنلح ناک + هنن رپ got ( رهجونم ن رذون لاوحا رد مسان لصف )

rama’در « نیغلوا 02  pb,دشرا كنشب یهاشدابناتسک رتهدلب یحی کیا نوا  

 هل اعم ور دنوک هنبرزوا رذونەلراۋسوەداب كب زوترد ییایسار al‘ نالوا یدالوا

 یتلغوایکیاوادآ مهتسک abl س gh نیفلوا رقم یمواقم مدع كرذون هدنرلک دتا

Jamها هک ردرا تورحاو ر ەتسک  edi Someهدفرطوب  

 هنن رب بودنا لثق ین آ بایسارف !هدعببواو اریسا هل رک سد نایعارذ gerd دلش اوصیخد
 (بایسارفالاو>اردرشاع لصف )یدیاهدننامزرذون مالسلا هياعريمغ د عش وب ںوک

 ن روتنالرت نبایسار داراضهبر دى دالوادشراتاکنشب ی ھاشداب نات کر ندنلسفو وت

 etal رب !کالامزنک ea دشا لنق یرذون هددناوخرمه 2 را * بوبد یدنا نودی رف

 Sy رغایرداربكنوبتیالو ESE انارب ویناریا بولوا كلاسهروجهارو
SSدازآ نیس هلج دن راک دت ااج ر نق الط ا كن رار سانار ا رک د ی هتف تغ نوو  

 یک اهكالام هنو نات سلب از هدعب بول راب لا لا gy Floga ts ںاتسارفا بو دنا

 هدک د تبا عج قارا رکسع دوا نو دنا هاشدا یرهجوبم ی بساحهط ناباز
 رخآ ب واوا ی ch مدیمد Sal یدب wd وشراقهلر یک ید بایسارفا

 باز wa هات ر ول \5 نایسا ردا ?eg pall A) stows lax مظع

 بىهەو eso =( ناتسارفا رول ن * یدلوا .leh اش Mare هدنار |

ca92 ناما یب و ملاط هش * 59:65 mgر رذونهدمعکراددو ( 6(  Flagler 
 هدکد تکه شالو eae یدتا دالب بد رک داع \3 تواوارورغرب هاشداب ل

aiهلجنولوا نارماک ناطلس ناکاک  chloزوبنردیزع لب ناسءطزویحوا  

 ادتنایاب 9.39( هداند *رولکهدیغ اشا یییدنلوا لتفهدننامز ورک gal لس

 ن باز لاو-->ارد مع یداح لصف) رلشءد یدئلوا داحما هدسننامز كلوب

oyرهجونم ن  ) Aenرب باز  aهت واوا لداعو لقاع راشءدوز  
 تماهشو Sola لها ,call cls جا الصا نداناعر Sade ید هرکس

 a Senta Km ازا رم نوکح رکسع هنن رزوا كاایسارفا نکیا هنتشان ست بولوا | |
 ۱ نارخ ae راو طض ى راتکلم See یدح og zk ala الو یکسا یتا |

 یر و دوو سس سد —— سو سس سو ی سد و و و و و و هوس سو هو سس هو هست سو حس

 هح pa "رب دادو ندعدو Sasa رولر 7 هللدع یلاعو روم * یر یکدست =|

 "نیکان 4 JEAN نامزدع یدوق داد غاب نمسا بو دنا رهش elie نکیا ! یوک | ۱
 درع (StS یدنالس یللاابزوتوا نامهنطاس یورو هیسساشرک |)

oy isكنردآ ۳ باز ( بسانشک نب  aa haeن نیما یچدلاو  



aaa 
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 weigh رکذ بساشرک دک ولم لاه هن * یدرب و هدابقبک یتنطاس dh رابتخنا دوب
 هلباز هد glall Glas هک ردروک ذم هددناوخربم * توند God دابقیک هنر وز

 یر, زو (UN بساشرک هدبربط ZB راوت * ي وند رایدبا كزنشم هدننطاس بساشرک
 ردسلوا هاشداپ لی sk هرکصندننافو باز بساشرک هدچ Ev * یدنا

 fel aly بدید So یکیا یعرکب راضعب بود

KE نابابک ك ولم لاوحارکذرد SUL Be 
 كن eels) Jo نکسزوتوازوم د یرلتنطاس ت دمو تروعر رازکسه اطوبشا

 ردقلا زب نع یک هجیشراف راد GLUT ه رانو نیفلوا یظفل یهنزو یشهدنرالوا
 SL Lal تسر سا | یسوحم یرلیقاب ناسم یدرد diy زدکعد هاشداب و

 ناددادشبب نکهدوراف ونالاو ردرلشزاب asd ass هد راوتیرانوب هلی راشعا كع د

 ندابقیک لاوحارد لوا لصف) ردرالکد ad lb cpt كرانا ةقعح بولوا ندنلسن
 یذشمرب واک و ب قنطلس هلن راتخ | بساشرکن الوانادادشیب رخآ رهجونمنب )339
 نرذون ن رشیم ن عاز نب دابقیک هرکصندنافو بسام6ط نیوز ہد تک ضب
 داشعا داشرداهن دادس Las هکردب ورم * ردروک ذمود یدک po وم

jasرو دالب تاج هژداد 9  ols faeناس>الا مع ناشنلا مظع ناطاس ب ودنا  

 ر دراو یسهفیطاالک هدحاص ob بولوا بیصمو لماکو بببل لداع * یدیا
 رانا نیفلوارهمغیب هدشنامز كلوب مالسسلا هيلع لیوع"و مسلاو سابلاو لیقرح
 هددناوخرمم * 5294! S329 تەش alg y یهلآ "یهاوئو یهاواو تی هد درص

 نراقو pO بارهمویباز ناثسد متسر بودنا سولج هرکصندننافو بساشرک
 هلراکش مصخرارج رکسع بولوا یرارکسعرس Hy IG رز داوشکو هاوتزر

 دیک ًانودیدجت نیک ااجرنیساق باس لص دوا بوب روب هن رزوا كيايسارفا
 ناهج ناوم ناتسد سر بواوا هل lin Ke کا ہد راوت ضهب * نوتن د یدشلوا

 هلن وب نوئوط ییایسارفا نوااصتآ aes رکسع نيغل وا نامز نارق بحاصو

with wl98 هلا هلیحر هدود  AoA aes ones wal ghtود یدلوا عفاو  

 || دکابان كارتا بولوا یرهش ناهفصا هدنرانک نوعج رن یهاکتضت * ردروک ذم ||
ch: Ls |یرکب زوب ییئاطاس یدردا  glلصف ( یدا لز  ol5 لاوحا رد  
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 هت هلبنیصو  reتباچ  oe ae ents, Sleبوروآواهدن هش لب
 بولوا مسجو یورب وخ ردندنراآ كنو.دصر :دنرهش لباب  Loهروئوک تار

 ید ر  Jusنک ارو لام هن از و  ‘SJنولنم ن | 5 73% Chal sهات روما

 و روفوم ییسهدنآم#* رمغ نصب بودا رودض  fantزوصفو لامها دنا.

  glهدننامز كنؤب ریکح نالو نایاسو دواد رمح  cos) salج رات(
 نارد زام هک ر دلصف» تباغ هددناوخریم  lig lute wily, aadحف نینلوا م رب

 بوب 93 تبقاعبویمءدنا  Floodبوردنوکرءدآ هدننروص راجت ندرب لازم
 دن ر لتر راهرمخذ دنر اک درک هرهش  “pitتوروا  wanتولود نتواکیک هدقدنا ی

 یرافزآ كنول همش تولک  Semeleییهعلق  gal allیڈرق  ITNهد راوت

odes 527093 بوژاو لاذ مهر بولوا زات هدقذزاو هنرآدزامهکز دروک ذم 
GIB هنهاکتش :دعب نو دنا طبض ینارطآ لوا بوراو هئاتسدنه te سو اکیک 
aa b رب بولص « هنکتشبرامذالاوذیهاشدابن ۶ یودیارت tu ai )ناز دعب um) 

 هداشناوب بودیک  SEبوش راب هلراعذالاوذ بودیشیا سواکیک ییرفنالوا انس
 شواکیک هدرورسرنوس بولآ ینرق  pla Stileکو سوط رذوننالوا

 وا ضال )را بدلوا سیح هد هعلقبولنوط هلهابسوا ما هه لا لغو ا 1$ ولدآ (

 هلاروآ ره روالد رفت كم هلکدتشیا ےس سر  ateهدکد نشلا راعذالاوذ بوراو

 تیالوبابسارفا یدرب و هسواکیک هان راج ك ینرق بوزاقیچ یرلسو بع هلج
 ندهاش یتارا  OSE JEبودا طبض یم كلامک | ںولک هلرکتسع

ee se هالو are wal یکلاغ pa دا بل نضالخ ی 

 هدکر لک دنهاکن  atهاو ناتساباکو ناتسس , SAYجات بور و ییننطاس

 نا-ه>و نامو ی هل بور دیک ر  Ispهک ردب ۲ ( دص ) یدوق

 لغوا نالوا لا شیب هدلاک و تعاصس و لاجو نسح كسواکیک نامز دد

 ||  Soleدیصینا هللا دیک ماد بودا قشعن یرب ندنرانوئاخ كسواکک هشوهرپ

 || ! OEكشیب نوجگا  elyافا  galبونجا هشوایسبونانا هننوناخ سواکیک
 || ینزق كلا بوجاق هبایسارفا ندنفوخ یردپ دوا  Golولداو رسک

 | ! esبود لتق یشو یشزویشرکن دنر ا بو دیادسحیررداركيایسارف| بوغوط
 یو نار اراد نانزو ناد رم  ob F gasام تولوا  Bookندنامزوا

aS رت هلزک ع Jd متسر نو امتنا كشوایس Fite یدلاق ele | 
i | eed ۳۳ E Sa ۲ 

 ) نوردنوک (



ovo Beم  

 هرکصندناهز هجا هدلاحوبولتوط زویشرک بوچاق بایسارفاهنقدراوپو ردنوک
 ینەدبش یلغوا بایسارفا هدقدراو HSS سر هک راددید راضعب.* یدنلوا لزق

 8 ون بو شود DL TL بونلو| لشق هدییش هدکنج برردنوک هلرکبسع ك زو
 بز SBE *یدلوا كاله هدنلا ورسهک نامز دعب هاو: همانهُس نواب زوا
 سواکیک هکر دراشعد !Jas * یدتبا تدوع هلتمالسو تراع هاك كيايسارفا

 هکمرونک بواوب یشوایش نور" 3 یناهفصا زردوک نوک تبوروکآهعقاور

SSGبوبارا ل ید هدفدراو بورد  rsرک بولوبءدازغ <,  dls 

 des! goles Ce ge ot راکدلک =a ںوحاق هلف نا یحواویت و یسهدااو

 SE dob Mog Glebe تدمكاسواکیک یدرب و.هو pod sitll نکنآ راو

gal Je ( لاو>ا رد تا لضف seشوایش ن  ) هدک دلک ندناتتسیکرت 

Klیسهدد بولوا  Sieراتخا نیفلواریپ  dhدوب بور, 98 9( یتتنطاس  
deرو هالد-ع  og nue dale) glyرو < بودنا  ablyنا-هج وام  

Byعیطم  olsوا  Lalباترو هدتاصاو رد نو هدنعاحصو تلادع *  hol 

 ناضحالا مع ناشلا elas نارماک ناطلس ںولوا رذلدو play هدنکو ش
gasنارفالا  slیرالام یراق دلا اط كن هيضام كولم  Noloحیات بور و  

 رب سن روشم AN المع بودا فیطلت یسات نواقو فف ,BI حارخو
 هر ایس ارفاهدکد ک هتخن هک رد و < * Galil یا ا مالم ماخ مالکو زا شا

 رکسع رارکن diy هدنرافدلوا نویز هدکنج بوردوک Sue plas هکنج
 PILE قلخ ںواک همزراوش رهش هلرکسع جد یلغوا كایسارفا بوردنوک

 بولوا ولعرپ هلبضغ shy uF نیکلید شاوصشاپ ”abl dy a نوهکتد
 هکر دلصفم هددناوخربم * یدش الاله هدب سض لوا ی اب ام هدک درک ها دیه هلاد ره
 یرکسعهدنر ره بوردنوکر کسع رفاوهرکج اقر کنج هلبایسارفا امدقم ورم
 هدناورضعب * یدتالتق ییایسارفا هلک جارا رم نوراو ودنک Gib بونص

 ردارب و لاز متسر یدتنا لتق هدک داروتکب ولتوط نامز دعب Gy ale هناجاب رذآ
 ےکح نالو Osis دواد ترضح * راد ا ندنرلکب كلوب بسا رها یسهداژ

 عتصمو مص رمهارهاوزرهاوجهک ردب و رم Mtl هدننامز كنوب oh ثروغاثیفو
 شمک هدنحا نولب ردزک هلب هدّرنصحو رفسس هک دنا راو ییارخو دھر

 یدردبا توعدهتزعلا بر تدابعو دیحوت GE بولبق رازامن هج راتع رش ایبنا

Gaugeندمجع سابعنیا ترضح نکل بوبد یدیاربمغیب رامعع  GB pads 
a 

1 
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Bemچ نسب  

satesهکردب ورم *  pullندنتتطاسو  Bilژوباب  Se sighارقف هدکد چک  
 یس ارل یسهدازردارب تبقاع بوب وق Se Jae نخ ین هللام بو دیارلماءا هما او

 بودباثعا:ةو تغارفرابثخ ایسودنکو تععصنو تبصو alas بوروک هتف

 موج هنب رزوا كنوب nat lg هدتباوررپ یدلوادیدبان cos رابع هک رب
 لاوح | ردعبارلصف) یدلوا كاله هدنا بوجاق هخلب ندنرهش رطصا .دکد تیا
 دباب رنک ار دیلغوا Megs Fogel یلغوا یردارب كسواکیک (بسارهآ

 ۱ aig رارهشدح؛نیفلوا Ell ging لئام هکلاسم طبضو elle جت یدرولوا

peg Naب  piaهلا  Aol, pod Sylessiad!sY yندنوتا ناص یدتنا  

 جوا کوش لها رد داحا كن قمرووا بوریداب تی حسم هلرهاوج

aneبولک هلفاصس كب زو تلا هرکصندننافو ربمغ نا یلس یدا تیئاناو رو رغ  | 

  Cleرات الو برغهورصمو سدقوربساو لنفنرنکآ  NEGسصنتخحندبا ||
  Jas’ pitهلج بو دنا طلغ  Ss Malus alsoلدل رب راها شداب ندا ۱

 هاهک ردوب حک # را_شءد  Sea re elلباب تبدو بواوا ی  Fىدا |

  Spatsیلاوحا لیصت  wlایمرا ت سطح  atsرد شمع اینم هدهالسلا |

 هکر دیو ره * راد |هدننامز بارها مالسلا مهیلعرب نعو ایمراولابناد * هلوارظن :

 دعاة ەدخلب یسودنکب وړوچک هنر یساتشک یلغوا «دقدلوارب هدنام لع |
 هثدابعو  Sl wales atینوببولک هم راد بساجرا یهاشدابناتسسکرت

 ردلصفممددناوخربم (تیاور) یدتالتق &  aهساره)نیحو دنه كولمهکر رد |
 بودنا یکی قار ع یژردوک نب ماهر نال وا یصنتخ یبل بولوا حطم

i “tne نوساوا كنس Mars یس هلج كسردبا حد رهش ردعن ندناتسدرع هلب رغم 

  doleولدآ ز رز ! $e:اراویلغو  (۳ OMراسو كسواکیک ن لر وکج

 وهن دالوا تاکولم , Foرک ب عة يف هجورخ هن ززوا كن رد بونجا بساتش

apes هلهح و جات هل. ص من بوجاق Arg) ped ندنفوح etal بوُلاح هنمج 

 هد دوم بدم بویلوا عج هلیس هحوکم نیکمردلب ینسودنک نکلبولواداماد

 تفاع ب ودار“ هرصیق ادعا 5 هلبا رم, دلو تعاحه*  padتوق تباغ
 ییا هبلطح ارخندبس < اره حب ولو تکو شو  Lgیوف لرصیفبسا

| es کبسع هلباربرز هکمرونک هلمارکاو تزع ۳ Seth ندبساټشک 
 بور دیک جات هبسانسشک بولک  pedزاهج هدکدلب ؛ ینکودبا مک بسانشک |

 هرکی رو رس رپ روس بو ریو ین 2 هلناوارف  Letبودیک  danهدقدراو

 ( بارپا )



 * یدلوالوغشمهندابع هلتغارف ودنک بوریو اک و jie ele بسارهل
 نترهشرعطصا یهاکتخ ندنفوخربمغ_نایلس Ll بصارها هکر دشعد راخر “وم

 El wlan calle قرف نامها %2 زو ی ,ll یدشعا St De بوضارب

 نبساتشک لاو>ارد سماخ لصف) رواک هدیغاشا رطس ,cle یندشوالنق

 لدا هک رذروک ذم Be مرا بود یدیا leg) اح هد همانمش (بسارهل

 PE ed) Gl تک وش وذو ناثلاعظع تباصا لهاو poe تمه یلامو
 ند exe هک رداصفم هددناو> رم a ( سوح ندر وهطب مع ۶ موق ندش

 pots اسیهرا هک تشا درز نالوا س fle a سو fp oul تل ال

 GIT هلعشاک وب هدنضابرءانا بورک و ا هی مولف بولوا یدرک اش كنب رب ندنرادرک اش

 قح ترضح Lak GT قحا تشادرز بویلب وس ناطیش هدنجما نون روک ||
 PT باتک لوا بوزا نس ASN ةثروم ةحبق تالک كناطش بوناص

 تولوا عبا بوراو هل رکسع هدک دنشبا بساتشکب ودنا توعد اک gale wlth رذآ

 لح شموکو نؤنلا یدنزکرپ دنز باک بوریدتا شارت یک دغاک یتسیرد رغص |
 هدک دتا روهظ یقشادرز بساتثک راضەب * یدردتا مشت HAG بوریدزاب هللا

 هک ردب ورح * رایدید یدلوا عيا توراعرج نوا صقوصخرب هدءب بودا سبح
 تشادرز = ولک هرو جا < aol را یهاشداب ناتا و نيج بساتشک

 یخدوا بوردنوک یچلبا !OF توعد هسوح نيد یساجرا بوسک ah زوس
 یلغواو یرب زو Broly بساتشک بوکج رکسنع وید یدلوا دتره بساتشک
 یرکسعبوئلوالتق یردار :وضرا ساب زاد بوردنوکهلرک-ع یرابدنفسا
 an د دال, ض» ینا Ca تک هدک فود رادنف سا بوجاق grt نوئص

 نالوا یرادد طباضو یرابو یلغوا abl ندیب نیدسفم ءاوغا هدعب بوردنوک |
 ندناولهب ناهح ناربا تالو هدک فیفا بساحرا بورب دا win یرابدنفسا

 tl JS یسارهل نالوا خراف نذتنطلس بولک at هرکسع go ردیلاخ

 راس بوردنو ۳ هغمراقیج ندسبح یراددنفسا یساماج یردار بورک

 بودیا رفسس هناتسکر ت هصدخت نب راس مه بورچاق بویص !goles هدکدلک |

Cu) 
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 ee ب ودنا wl یسوع ند Series Lak یار اد 45 ۱

 هب ونک هدک لک ماغو AL توردنوآ هب روم تدالوینآ تسانسک هدکدرونک

 زوما Chant هل صقل تو ردو ها رز وا ناتساد مسر نابعا ورق رس ۱

dl |]یلغوا راددنفسا هدکد لک ماغو  KF Sapبوروک  gSبوروتوا هدغاطرب  
 | كتشادرز salle یمرک,زوب قنطاس بوشلاح Wale هر زوا سوح لطاب ند |

 هد را وتلا ماظن ۷ ردش مک الصم هدلاوحالا ae WE sl. lob هداوا رلح یاوحا

 1 حرف نوا ,wal Os وادآاضب ows سا ول زارمش oes هک ردروک دم ۱

 هداضبب رهش Sas! Yaak تما LETS gil ادب هجءاب فیطارب هدکلکویب |

 هدننامز بساتشک ےکحبساماج مہ کج طارش : رایدید یواض هنن رب ره نیفعوط |
Al ](رایدنفسانب نم6) رشدرا لا لوح رد سداتس لصف)  Chg?یسائعم  

 ,Seoul ندنلس تولاط یهاشداب Sel nal gr یسهدلاو ردکعد ته بوخ ||

 دح نم Sy و رم * Ga) Gani مالسلا ade ee etre یسدلاو |

 نوحافتنا كن ردن ندعسر هدک aL ad یدا یار یک و رک روماو یعاسو

 لو یتردارب Sie any , نیکعا ony مسر اساس توردنوک ر ا ا تابار

 ۳ بساماح SS Nise Graze ن ,prank یک لف ا 5 تراع 5 را

 كن رب alt pul co ءایدنا یسهدلاو ,De wed هک هشرک یلغوا یرف كسا سا هل

 Cal pal بو بارخ یماشوسدق [bade pat بور و :OSI لباب ردیف |
 yt شرک یدشتلیا abel بودباسا gM بوسک هجارخ Mo Al J ل |!

 لابئاد بودا روم“ ناک اک یرهش whl An دو نود دو SG) pul هل ما

leapt ones Iرلت الو یس هلج بود 3 د ک  . pai * Las anگدوعسلا وبا   owls, 

 1 .J كالام هرکسع كز وب رج وا رک رد كشوب ندن ر اکب ¢ = ندا pow یسدق

pnt TAA gd MPN 

 * بون د Wal doa زونوا بوراو ?ale عاطهو re on نامرهف رق ۴

 ی Jes قح هدفدلوا هاشدان ردنعسا 5 Orr هکر در وک a جد هدنلح رب

 | بوکید ihe aes “4 ارزوا چا poe no preter هراز ش او
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 یردبپواوا م = "لو یورآ انب رس عض اوتو ل دعو لقع ot هکر دروک ذم
 دلا یسودعرب ندا رطا Sale مسر بوردنوک ؟رکسع an رزوا متسر نوهءاقتنا

 هل تاب 2! لج بونص بوتشاوص ییغوا نالوا هدنرپ Cal gl لاله abl هلیح

Js(تاقرفتم) یدلوا ریسا لاسنهک لازیردب كتسر بونلوا  yeyكنننطاس  
Xi aیخ هدنابب " calleیرف هرزوا سوعنوءا«ند  leلم ندودنک  

 1 ناطو اوراد كرت / نام رطا بسب ناساسییغوآ بول ود حات 2 . رزوا Chie ناق

 هباراد !des ق معلهاش داب onl. Ce € د زول ك: طاس ۰ nt! AE راتیدتا

 aad نیغلوا هدننامز ن: تر al. pee یدر و ۱

iرات ۷ نود ید راردیاملعت معاک وید رانا بو دبا  oeه" نا : \s\ ۰ ot oD A.جم  

 | یکیا ey ؟ب jab eo نوا زو | قطا س بود یدا Cords) lL هر دعس

 4 راتخا .wer هر جد رات ) نم Slee لاوحارد Claw لصف ( ید لس

  z liuتن ( desتوشد یدر و هباراد *  allesهد راو لا  ier Eیٰلغوا 3

 at ییامه 659 نیغل وا تل وک لغوا و ادآ ارادنو دنارایتحا تالش ورد ناساس

 بوئلحاکن هرزوا سوح لطاب نرد نامه یزق Fo هدستاوررب * یدروک
 بونوق هنتسوا یراق كلامه یئطاس جات نکیاهتسخ ودنکب واوالماح ندودنک
 هشوک و نزح able بیس ناساس هدک دتا ins هتالغوا قحاغوط یئطاس

 یناتسگللارشک لدعو pl نسحیوک هت امه هدننافو نمهب بواوآ نیشا
peal loweرا-.بخا تقاع بودا  aj,قن تیطاس  bes!وند یدر و هاراد  * 

Eylاورم  eonاه هک ردرول ده  astبوک  ) et! la 9 ais! pe 

 نوساوا ءاشداب Te woh ا “4 pr20) بوق وط اراد gall لماح

 مۆظعر هنسوزاب بول وف هفودنص یی الغوا اوو ندٽطاس لاو زامه نیکعد

 یتدآنیغلوب هدوصبولآ نواویآ یو رحرب تولاصهب go زاها تویلعا رهوح

 4 ر Sis ید ردن وک هم ور راد كامه هدد داوا حاب بولسا ب وب وق باراد

 SF gal ی لغو ندنت امالع ضءهبیودیشم lle (Sool نلکلروالد و هوس

 1 GH shh زوتواینطاس AM ب post هتخ هل راتخا بودرونک بواب
 دادو لدع تحاصو ربدعو میده Tê نما لصف ( یدبا

 کو سوهلبث 9 یهاشداب موریدتبا دام مو came guns یدالب لولم نیفلوا

 هلا .Be بو ee) ial 3 at < بورا و 4 رکتسعاراد هدک دعا ورق رس

 كي GP هدلب بور و نب ريق هن اراد poke تبقاع بوربک هب هل 0
 رود GHANA 0383519 هن aS بولا 33 اراد بولوا كج هر و جارخ نوتا

 ~ لا
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 = سس سس سو سس ۳۹
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 | یرکیاب قرقاد کیا نواب ترد نوا ندنتنطلس هلجج بو ردنوک as yas نیلوا |

 اى یھ اود دکلی با
 | یا بواب رهشرب هدمع یدبا هدننامز كن وب cell نوط Ml ےک * یدتا |

 ند et ,دنصوص كنج نمهب نیاراد ءدک والا !ata # رایدوق درکبا راد
 ۱ یاراداک وب ( نم#؛ نا راد نا راد لاوحا رد عسا لصف) ردروک د مود یدبا

 ۱ نکلبواوا تکوش رمفوت لئام نعسح و ردت لهاررد رکا یاراد هثب ردب رفصا ۱

 نارو ناربا لها نایعا ب واق نیفلوا ترسدب ۶ اح تاوهرو تنوشخ بحاص

 | زردناتنواعم هزمبرکس رواک همگبوردن وک راهمان er هب مور ردنکسا بواوا

 بویعرو جارح نوتلا .a قرف یکیدلک هرب وسوالف یردب ی دوا رلیدزاب قید

 نیدصف ہدنب رفلصوم هلب رکسسع Fo ردنکسا نوکح رکتسع بویقاق اراد

 هغان وا نو ودندکنج اراد نوکرب نولشاوص >p نوک هه بوراو هلرهش

 بوروا = هنسک ee iy یسکیا كت A> 58 gas هدک دلک

 ن زوک اراد بوب وق هن زد GEL بولک able بودیشیا ردنکسا هدنراق دجاق
 مدا رمبودبا CAS ولد ردقوا مرح الصا ندصوصخ وب زدنکسا هدقدحآ

 ردیمراو زکتصو بور و وید نرععلا GL بود یدلکد كیا لق یزرس
 BHF همګرابدو هلبا حوزت یکنشورمزفو del صاصق بوریدلوب یرالتاق هدک دیذ
 ب وتوط یرلتتصو ردنکسا * .دک دنیا تافو بواد دیا بصا مک اح ندسنج
 ارادردنکسا هدناربتعم ضعب * یدتا نفدهلوطظعت نوی وق هتوبات مضره ییاراد
 دالواو نسهدلا و بورحاق wpe gh oughly ص KE o nat دت اا داعم ’as هلا

 USE رکسع هتنواعم ندنهاشداب دنههبا راد تودیک هدرا تودنا pol نلابعو
 نتنطاس معردنکسا WEI لتق هدلاح وب یرلمدآ ییاراد بول وا كنج ارکت
 هدعب ab jg ضعب هدم onl عفر یسوحم ند بورپ و هنرداركناراد
 تردنوا sual كنار ادمیب یاراد هکر: و ره * نود یدنک هناتسدنه

iهالو ارظدهدنار دکج هلکه دناب نانو كوام ییاوحالیصم لر دنکسایدبا لی یللات  

 نایئاکشا هنس هلج كرانوبنیفذوا تلشا ghd نوکسو فلا ج ىع كنل وا هفناطوشا ۱
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IAL 

 ج ی رط بواوا هعشاع هوروک ین و ندهعلف ی رق وادآ رضا كنهاشداب وادآ

 | هثجر 253 PEL هعلق نوروج وا og dg arb Gar نیجرکو کرب هک ردو

 | € 3 یرهش ب واب جرب یکناهدک. دا رگ ید وب نورد وکر بخ و درولعب هسرابو

 | وب روک یکلیا ندنراقمراپ بونلجاکن یءریظن Gls بودبا JS یتریضو

i ۱ 
RET ES RTT a a 



 eel) د ,als .دقدنالقو ب لود نا هلگشود هکر علوا تو اسد

 یدرلسب هلباهن So كاباب !opt بچار وپاش Cnty شهاب هنس هدوک Ele لک
 | هل و بویفاق روباش هدک (oad ناص بارشو یرمصعتابنو Fl نویق بود

 .یدنروس ها یزق بوبد لرک كسا هناکب Ota) ots هک Ub clio هلزات

 بوراو 499( هدعب a‘ د dnl رازهو هرصاح یی رمش نیب هدعب ( تاقرفتم (
 Sy glo یدردتا اش رار یظع ’ast هدک داک هالو بودا طض ندالبرک |

 نیک مه ةو ندا (one هک شام نالوا یا ود ر دشا هدن رحاوا |

 یجدوآ ںودارا cs روباش تودنا ر وهاد هل.ساوعد ت وب gout هدننهذم

 تشاعو لویوادتا ناطاند كننامرو اش د لب د وته جرات * توحاق ندنفوخ

 دعب نیکمرب و تصخر هنامرح eer یناج Ub هکر دی و ره بوش د Gael ع وجر
 لضمو لاضینام نالوا لمس ادتنا ییهطاواو انز هدایند بولوا عبات هنسک

 ast رک دا نصت یسارزو نگر ےک ند دح gal كروباش هکر دن دص * یدنا

 یآیتلالی زوتوا یتنطلسیدیاریدراخالاو بهذلا هدنع یوتسا نم La ع رکلا

 یکرشدرا یدج ( روباشنب نمره لاوحارد ثلاث لصف ) یدیا لیچوازوتواا
Jakلهاولقاعو رملدو  waیدیارظناکا هدبسو تروصو  * oleهتک یردب  
 لا ندرکلآ تطاس هدازهشادعا ides Gaul یک ناسنارخ یو ۲

 ها ےداب نالوا یبع هدشندب هدنامزوا هدک كندا نره Lgl اّتفاود

 كدب هلجبو Bie یا توردنوک هثردب بوش ی قلا ودنک نیتمالوا

Sl. teرب كسا  asیخ و دنیسنسقح هوا هاشداب  ighراتاعر بودروت کن و  

oe es,هدکد ستا  ae xیدیشیعت  oe۹ مارا |  yesردندنرلاث كنو  

Goloنوک ن وال رب  desزوتواابل یکیاایآ چ وا  Je(تمح) یدبایاجوا  
 هلبوش (۱ ) رلوا قبال هتموکح obs عجب gles شب ہک ردب ور ندودنک

 یتغج هلوا eel یقام هدنلئاوا تنلصع ره هک هلو شذنا Sibley dw رود
 ندرلشنا لوتعمان هک هلوا هلبوش ac (۲ ) هليا لع هروک کا بولی هلتسارف

 شد وشو قو> هس شو د شد الکشم هنر ه هک هلو ا یباق توق هلب وش(۳ )اشیا

 یعر>وردف كن هب ویندفراخز هدننابكتا (Co هلوایجتدیاافو tage ۽ ۳ هیچ

syلاوحا رد عبار لصف (  Cpe we ltبوی ےلسو قفسه م دس و لداع  

a orcs oil0 بوی ( Las (۰ ancesوه ام  ayكاع یام  :| | 



 دب نیکمرب و ید تصحر هنامرگ <Ce aal هل بود هزره ود ید ایا
el atندنفوخ رواش نکل بواوا  peکرنا هناتسدنهندناو  

 كلام هلبا هيڪ شوقن نیکمالک یربظن also هدفلشاقن بوراو هاطخو نیجو
 هربخذ قاپ ر بورک هب هرافم وب رب هدنحایسس ءانثا بودادلا ینقلخ هروب نم |
 are بونبا هری هدعب بوروط هد رلکوک لب رب wae هک وک نب هنعلاو نون وق 1
Iهدر نالف ردکرک مسری و ربخ ندای  Biفقوت  Ju!اهات هدەراغم نود  

۲ J fs ۱ 

  oeمگ نیر ۱ ۱

| 

 هب رغ لاکشاو هبیم سوع قج هلوا Olam ناجو ساا هنتسوا ح gly بوروط |

 دمجع نوبادلا قلخ وید مدردا ندکوک نوهاوا هرم هعوبن دهر بوزان ||

 Lis ele هدک. دتا عسچ یب اوت نیکعا Gira ارهاط کا مار هدک دلک |

 REL دانع بولوا فیلکت هب وت دق داوا مزلم ینام بوریدنبا تح ینوب هلسوح
 JS خد یعباوت عج بولصا هدهزاورد بولب ریدلوط نام بولب زوب یس رد
 مارهن لاوح اردسماخ لصف) یدا یآ جوا لی جواینطاس كمارهب یدنلوا

 هنلادبع لاک نیکغا ترفن قلخ ن دنوب بودا  هدنسولج لئاوا ( مارهب ن
 لصف) یدال ییرکب زوب دوخاب نوااد رکسنوااب ید نوا یتنطاس یدتا كولس

 | sa بولوا لدعلئامولقع لها (مارهب نب lat نی مارهب لاوحارد سداس
 ناتسگ«القمسه هدننای>ی رد هد راوتلا ماظد * یدا یک اح ناتسیس هب اج

(ay SSO 2 ن 2 2۳ : ۲ یدشعوق بلوید_هاشنهش بواوا یهاشداب * Sales preنوا ینطلس بواوا  | 

 یدیایآ ترد نامهاب Jo ترداب زوقط هد تک ر اس بوند یدیا Mall Jeg وا
 ا مارهب یردارب Gl) مارهب نب یسرت لاو>ارد عباس لصف ) ردروک ذه ود

 | هیفرتو دالب بم هاکولس نس>و لدع نکیا لئام هوهاو بعا بوک هش رب كالا
 قنطاسبوروجت HF Gorm یلغوا هلب رابتخا تبقاع واوا دانم هکعا دابع

 oF) نب نمره لاودحارد نما لصف ) یدبا یآ یتلا لس ید de زوفط
 لدعو قالخا نیسسح سولجا دءب بواوا یور شرت یوخدب لوا ندنتنطاس
 Pro gle Ss 5.3 كنهاشداب ناتساباک !cals هرزوا قاغناو Jag قافشاو

 ندا اهلا یل هبودنک بولوا مدان هدعب بودا لق نیکغا تالذکر سرتخادب |

 يا شب لب چ وا نوااب یآشب لی ید یئطاس * یدتا باص نمهداز ر زو

 ( نمره NES الاوذ روباش لاوحارد عسات لصف ) یدبا یآشب de شعاب
 | لثام هلدعو كاردا لهاو لقاعو كاب یب كاف سو ببصمو ریدمو بیهمو عي"
 دلاو مداد Ps 5 ی )دی go Bilal جات نیسغلوا لءاح اک و یس لماک ناطاس
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 بودیا مع all یمجع كالا قافآ gle هد فدغوط رواش بویک یتهدلاو ا
 روباش بودا تراغ Fe د برع pus yen نالوا هدناربا تالو راوح

 هلرکسع هدب زکر فن كيب ترداب Dy هدنشاب قلا نوا بوبلشاپ هربدت هدنشاب شب
 هدنرشالو رعشو ن رخ و فیطقو اسو هدنرا راک مع 49 تارف و هلجد

 بقا نیضفمرافیچ Galle ندنزهقرا كنیو بورق یفیدلوپ ندب رع لئاسق

 دالب تراغ بوروض یب رع لنف بیس هرکصندلافو لیف صعب بولی روتک هروباش
 ردنیراجوض كراب رع راس رلیدل وب نب راازچ Haul هدک دید ردنوج راکدتا مع |

Gyeبولوا بلاغ همصع برع تبقاع نمالع  AKLزدنیکعد ردکر کز هسلان  
 بسانمردمزال هئافج opi رع ر دمزاج هاشداب هنغج هوا كشاوب نوح * هدکد ید

 نسح هلکرس هدنراقدلوا بلاغ رلنا هک اترسهدیا ناسحا هرانا ندیدم رکردنلکدو
 نیکشارشأت ردت ںوخرد GUS oy gle هدک دنبا راتفصت !at ب وید Jal هلعاعم

 هدعب بوباش ید لب ناسکسورعزوب نم یدتبا تغارف ندراب رع لتفو لات

 لیدبت نوچا مور لاوحا شست هرکصندلاح وب روپاش (تیاکح) یدتیا تافو
 S902 نالوا سونانوب یعسا بوالیب da fy ب وراو هلوبناتسا هلنروص
 هدناتسزوخ بودرول وکی غوباب ههکو ان آبوراةیچ هدعب ودیا سبح بوئوط
 BBS تودنا هرصاح نوراو هنرهش روپاش دنج نالوا یهاکتخ لرویاش

astهدنس  dy ghیسهءلق ودنک بوزوچ ن رادنب بولو تصرف رلیسوبح  

aclهباروفوهرورس بونلا ورا بورغاج بوراو  bs gl ae Some dee 
 توقا gl Guim Grad بوصاب رایمور alanlii be ب وهیح ندهملق aes ا

LA Grateبوربدکبد بودرونک ی راجاټا نوتبز ندمور هش رب یراجاغا  
a “lleیرصیق هدفدلوا روم یک یکلوا  a9)هد راوت صءب * یدردنوک  

 Ball * یدردنوک بوریدشب هراج بوروچگ بیا بواد نرو بوسک ن راقابا
oeهکردروک ذم  podندنلسن نیطتطسق نکیا سوی  alyهداوبناتسا  

 بوشراق Fok رع نا ندروناش gal عجج رکسع نیغل وا هاشداب هدنفارطاو
 ینرعع روباش بودبا موج هلقافتا بولوا one Ce شک: زوب هلج برءومور

 بوشروط هدک د تیا عج رکسع بویتسیا مدراب ندکولم Gam بودیک هسراف بولیب |
 (Fog نوردنوک (ary تودنا عج Sue رارکن بوک هدارطا نوشص هدکنح ۱

 نیدص) نالوا هددحرس هنداره كرواش بولس ینرعع هلو AS 9-۵ دوب

۱ ۱ ; 
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 قارعروپاش سب (ناوبا) رلیدلوا be بوردنوک هیظع یاباده بور و ینرهش
 # یدئدنا هاکتخت yb هدا رب ینرهش نادم هدنارف رهن لحاش بولک هرع

 | مور نالوا نک اس هد هینیطنطبس yal رفسس همور rol هد راوتلا ماظن

pstنادم بوتود هدعب بوسک هجارخ بولوا بلاغ ةسوئانوب  SP 
Gabهناا وید نالوا ناه جرو هشم هلکع دنآ وبا هدننادم هکردب و ی ٭ بود  

 wohl هلرا جرکو هلغوت بواوا. عارذ یللا see زؤل لوط «Gab ییهباهاش

wth 2Sیدلوا ماع  Al5 یکشعا بهذم و شفنم  lyهدننامزر ترضح  

 یرولف Ae زوب هرک نوا هدنراقدفاب بّوقیب pike Gy font هدفدنلوا 6?
 جاتع هوطع لیصفت یلاوحا و فاصوا Moly نی # راشعدایدلوا لصاح

 rh Fl شع قنطلس كرواش رد:دوجوم یرارآ وند ax oy جد تولوا

 هن كفاتک الاوذ روپاش ( يره نری درا لاوح آرد شام لصف) :یدبا لب
 هدننرس روراش یدک as ده رششدرا یردار ,inal gl mF 155(. ولدا رولاش

 ی رولاش یسهدازردارب یتلئظلس هر ۵ کصل دلیب کرد نامهای نوا ترد نوا بولوا

eeالاوذ ردنا,یربط یدر و  TFیر. شدرآ لعوا همر مب نمره داپ لات  

 نامعاو ناکرا nual cel وذ كرم ۲ یلغول نانو Salil کمر وک
 بو وف aol BY هدقدعوط Sak یو ول دهعوط روباشو مو رگ یزشدرا

 هس هنر ی :س هنیفد © Atos gl وا یل وت سم هنطاسرشدرا هدف و روناش

Geb aL > lol.نالوا  Shelروباشو عفر ینو بوشوا یرایقاب نیکعا لتف  

 زواش نرواش لاوخارد pte یداح لصف) رلیدتا بصن یروباشنبا
 هدرداح یدیا قالخا هدیدنس و لقاعو قافشا لهاو لداع (فانک الاوذ

So Ss!بوسا لب مکحت نکروپ وان  Gelكاله نیکشود هنب رزوا بولیریق  
 نی رسا رداح نوجا !das لاله یو نابعا صعب هدب ربط 2م راوت * یدل وا

 هکر دن و رع یدیا لس ی لا دوخاب یا شب Je د شل ت AAW نوئد راد ہک هل دصو

 ردب وغو یلعا ندنا ناسحا رکش نکل ردب وخ ند ایسشا عیج ناسحا هدلاع
 یراذارب ویرد | دودی نا elt لاوحارد مع st لصف) ردشعد

with;ی دارد هان امرک اک وب نبغلوا نامرک ک اح  
 هرحص Se Fl نواب رب نوا ندنسولج aby یردارب یدیا ترب رس هریک ابو

 * یداوا لاله بونقوط قوارب هدمانا ماحدزا هدکد تیا موعه رکسسع ay رزوا |

 هلی by برسو مرج ی بودبا ضرغ اکو ب یرب ندنسابرفا راضعب هدجج رات |

 ( لتف (

SS 
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 مالا در Pry لاوح ارد pee ثلاث EY ) ردووک ذهود راد یدثلوا لق

 بلصو لذ راو Lug باجو باس ,Jal, ib صا رح باعلا ظیلغو نيب دوخ

 رواش ی مارهب یدشلو راهتشا (da جدا نیغلوا ET راد رد ر بولوا

 بولوا روهشم abl pols قالخارببدنو لقع اهاس ,cal gol دوخاب یلغوا
 gal باکترا هتارکتمو دساقمو التجا مدع ندامد Cin ترک س glbl دعب

 هدکدربا هتاهن یروج هتباغ یلط ately * هصقنان دذ مما ماذا (ع ) یدلوا
 تونکب تباغ بوروک ینا درجدزب بوروط بولکتآ لزوکر Carle هنبارس هاک ان

 ol هدفدراو یسودنک درحدزب تویعارغوا هتک هاب هدکد ید لروتنک بولرکا

 SE هنسهنیک رپ هنس نکرروچک نوتسوق هنغورب وق بویارک | هللا و دنکن یغمروط
 مان بونارا مک بولو انان ندزوکل الا نی د تآیدلوادم درحدز بولاح هعد

 لب FSM یئطلس # رایدلوا lee ناهج قاخ da بویلوا نابع ییاشاو

 لوح اردرشع عبار لصف) یدیالی یکیاناسکسانلییزوتواابلیرب ZL یآ شب
 تقغش هباامرو تبغر هراکشودیصو ترشعو شبع عاونا (درجدزب نی روک مارهب
 نیفلوادیعم هراکش slo یدلک رهام هل و eros نولوا زاتع هدعازادناربت یدردنا

don? OKهدعسراز  ctlدیص قوح کشا ناب نالوا روک  SEIدوخا  

Ole col SP STبوتآ قوا بوروک نالسرارب شمتبچ هنن رزوا یکشا  
 روهشءو Gale also ر یک ما رهد نیغ الیص هرب ب و واد د ناشتا

 ,دق دعوط ماره curls Jeol ناغوطره كد رج درب یرد هک رد و رم # یدلوا

 نوردنوک هشالو هربح نالوا ب وخ ی ہاوھو يا نگر 3 هفوک ot رع راد

 قون وب بوی. بولآ سبقلا Ls ple نامند رع كولم نالوا عیطم اکو
 هنا ساع تروح ند نال هدعد بورد Peon 2 سهقرب ۴ قثروخ

 هداشاون بودبا تیاعرو تب رت she رذنم یلغوا هدکدتااد كرت بورک
 هلوا .dLb S645; Ne ny 9S sh og مع *ا سا wat) cles درحدزب

 Ab نا مشدرا بوبد هیلوا قفاوم هزب Grek Kay ot ius رع اصوصخ
 كب نوا ینامعت !fog هدکد نشا رذنم ںوروک هنخت Gad مانورسخ ندئاسف

 she هلرکسع كي زوتوا Fo ودنک بتعرد بوردنوک مدقم هل رکسع
 یتثطلس جات مارهب تبقاع بوشود Ely هنسارا AE بوراو snk هاکتخت بولآ
 هسردبا تأرح هغلا یبات بوراو 3 نب هلورسخ كوفهنسارا نالسرا جآ یکیا
 هناد رع ما رمت مار تح ماره تولوا عج \a °3, نیکعد نوساوا هاشداب وا

Aا  OTST AIو  eR AER 

 و
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 wig Be كابیب مارهب هدکد ستا dl اکوب get رپ كراتالسزا بوریک هئادیم

 ?PIPE نالسرا AM نکرتسیا قمروا th هلشاط gout بونب هنب رزوا
 درخ بوروا هنب رب یر, نشاب كرانالسزا بوئوط ندنغالوق یا مارهب هدک دنا

colony ple,ودنک بودبا ساف هفلخ نیس هيظ۶  aهدکد ردد شاباش  
 هتل دعمارهم * Bode) Siig ءاداو تعب هنطاتس تولک سان واب هللا ورسخ

 نیفلوا زا زاوآ بوخو زاس لها هدرهش بویلشاب هشونو شبع هرکصندروما ظا
 بشوزور Fo قلخ بودروتک هدنناوخو هدنزاس كب یکیا نوا ندناتسدنه

 ےیل ین ںاساو مسقن هم كلام نوعا كءا برطو قوذ بغشو قوش

t'sكيب یللا زویکیا هدک دتشبا نیساوه كمارهم نيچ ناقاخ (هبلغ ( یدتا  
by pd Sueبوروتوا بواک هنرهش یردوخ  sathمارب بولوا لاو متر مع  

 یردار بوهیجهراکش هلا رفن زویحوا ندراردام و رفن ید ندمع وام دالوا

Hy Bsبواص یدجاق مارهب رام ب وی وف بنات  Mele۳  
 نالوا سوح دسبع» هدناجاب رذآ مار رلیدلوا agate ay و حارخ بوردنوک
 Bad هلروآ زه زوالد رفث كب بوراو هپ هئمرآ هدعب gl Sob ژ یهدکشتآ

 | لیخ بولوب ترد یترکسع هرکصندرابخا سست بوراو ae رق یسودرا ناقاخ
 أ ترد هلا ربفنو لبط pave ah oll تیروم لیذلا لیوط ليل ليسا ant ليم تراغ |

 | كناقاخ مارب SUS هجیلشاب هکر ادت ب وشاش كابان كارتا بوروب ندنفرط ||
 || كلدهنوص> رېن نوردنص یرکسع توسک شاب هدر ییددروتوا بو رو هنغائوا

 | نمو” كناقاخ ماره هک ردروک ذم هد روید Fst * یدرف ین ’jax بويا هوف

lax!درک شا  paره بورد ه هود رر یروالد  yهن  oly,یزانو  

 ررپ هرکسع ك ید بوراو هناجاب رذآ بوقیج هلان راکش بور و ناغوطو
Pryتودالصا یرل: رد هدق دش الف هو ص تورب و یاظیوشدب رر یسب  

 یشاررب یثکره بوریدکید بودلفوا بوریدوق راشاط هدرخ هجا بودب روق
 زاسان زاوآ تشهدو SIS هک بان كارا بوصاب نیسودرا نافاخ هجک بوروئوک

 بوتوط Al ودنک یناقاخ مارهم بونیص نیفلوا یلوتسم یلک فوخ ندزادکناج
 هقرش دالب نسمدآر بوروط ودنک atl توسیلهوف یک ارتا لد هیوحصج رهن
 . رمان ندرهناا ءاروام بودیا eng طبض ینانک او فارطا هدقدراو بوردنوک

 | ردا یربط (تافرفنم ) یداک ه:هاکتخت مناخو لاس رونزا نیبعت روس بولک
abyندنلسا رادنفسا نب نمک بویلشغاب یرللام نالوا قاب هداناعر هدک داک  | 

EE 
 ) رزو )



 راردع هاشدان !wy, dl S94 مک اودشک eur oS ahs كغ ایام اق تور و

alle, Jbو و دهد یدلک هه کم  Gyكب قرف  Susتوردنوک هلوساتسا هل  

 | 28 ردروکذم هد روتا ماظذ * gall هنهاکتخت بودیا تراغو J فاو

  Dlنالوا رشد رودقم ی ويف تولک یسهدلاو ن وشود هعاتاب 4 ويفر هلی ابساو :

  ( salسءاخ لصف  pteتلصخ بوخ ( روک مارب مارهب نب درج دز, لاوحارد |
KS یازغو رم SE یدرارد مرن درجدزب نیغلوا ele ga! تاادع Jal 

Las هک یب یس هر ر هم 3.59$ كن ردن هکر درو ذم هددناوخربم & رات * یدتا 

Kang رب زو یدردا Sole Sage od هرزوا سوح لطا ند بواوا عراق 

: Age je اب توزادنوک ye eat § Fu! نیغلواهداز ندا! ZFS وب De رد 

 هدکد لک دم تولا E یگدراب (J. rT بوراو هزاو شوخ یهاشداب

 E هسنتخن یردپ بودیا وفع ینمرج هرزوا 8 لوق بولوا بلاغ ءزمره

coy BEەچ  

Jy |رظ تحایس یسودنک بوکید هنبرب ودنک یبیسرن رهمیربظن یب لقاعرب  dis 
 هلو iby هدار ?s تولوا لوغ شم هراکش هدک دراو تودیک هرس ناتسدنه

 مهحر wl مدن تویلب یار یهاشداب دیه هدک دتا لت ليف ںوشاوص

lleهدکد شا موش هل رکسع  eurهمارهم 3? بودا ظح هاش داب نویلص یرلنا  

 هرکصندتیغ لب یکیاندنتطو مارهببویلشغاب رارهش هدنرونسیعع ah lato ب ودا

 هدناروس دالب ,wl ےس an ie Lr ows داک نوک هجا رح oped هدودراو

 نکراءوق رولاج E sas هدنرگ Ailes eh م ااا

 لب جوا شّلااب حوا os i rz ظا # یدلوا را نا ون و زد بوربدزاقردق

 وام نودا دالب روما ردد هلا دادو jus یک Du ودنک درج هدزرب بودا

 جارخ red هرکصندلب chy بورب و نب راجارخ اک وب هرزوا مدق زرط قافآ

WS. a.رهم  Ks Bowهدقدراو ب روردنوک هلر  podهن بوقروق  ELE 

 لصف) یدبا لب نکس ELT شب Je زکس نوا یتنطلس یداوا ,Cre و
 نکا كحوک ندنردارب وادآ 5598 ربو OE poe سدا س

 dbla هدکارتا 9423[ زورق نیکعا یدصت هیدعنو b\ هدنسولح یدشعا

 دو تت i a 3 كوسا رکی re نو و یرد
ee A سم a het ge ee RS NE, سس سس تست Sees RD eS 

 - 3 5 7 ۲۳۲2 EES I<; = EZ ت لج ھے داف ید سیا )هاب میرم او )رم نه خى مد KS wl نعمت و
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 og * ىدا تاقا هلظو GLAM ندقلخ یولوا روطلا Ey ا
 err بولک هژدن و اعم كا بوحاق هنهاشداب هلطایه هدف داوا تولغم ی ردار رب |

 ot Sab نامها Je, , Su ید Bale ك ل نمره Gad any بودبآ س

 نمره نا jus” Uae (درجدزب نب زورف لاوحارد ,pte ملاس لص) یدیا
goزورف هکر دروک ذ٥ هددناوخربم *  Speلتق  waaنداس لها هدعب  

 hash (LH) ترب ف نتنحو تلادع راهظا نوک هتخف Gl هسک ج وا ||

Iهکردب و ?  ndهرکص لب رب ندنسولج 55  garا روت كد هلبب  uxtمظع  mal 
 هدئزو J, wal یروص S53 بول روق رارهن وب دو نوحم>و هلحد تولوا ۱

 یاعم ندفیلاکن عیج bles زوربف بول: ربق رویطو شوخ و بوی توا الصا |
Los! Gol |رهش 33 رانوسلسب ییارقف  Sosa Pyتافو ندفلجآ هنسنکرب  

 GF ندهنسکرب نیکمردتا ادن هدنراتکلم ود روئاوا role هتفلخ لا هدیا |
 هلزاوئشوغ یهاشداپ هلطابه دک د نک طق (انالب) یدغتا تافودرفرب الصاندفلحآ |

 جاتح هلیصفت یرب ندنعباوت زاون شوخ بودیا رفسس a رز وا هدکدن شبا یی |
by |بولوا كاله یرکسع رک | كزوریف نیغلوا زوغالوق ندئلو ه رب زمسوص هل  

 wiles رساخ هرکصتدناعا ’as ناع و AEF نوراو هزاوئشوخ راحات هرس .A هر ۱

oe ۹ ِو  rerلوا * ید  ae. ۱ idl aeا  

 ۰ او 9 sles an قدنخ Age EET رەس

 ,a رکسع زورف نورتسوک نتروص ق جاق زأونشوخ ot 13 دل وا ,al اعم بوئروا هلا

 SP كزورفو تراغ SASL s كاله بوشود هقدنخ !Go Bat موعه
 زاون شوخ بولک use رکسع هدک دتشاا | رخ وس یرتا i رح وب بواوا رسا 1

 ماظن ( تیاور ) Gal لب رب نوا اب رب BEE تلا یعرکب Ghl كزورف
 ناسا ناوارف لاوما ably و bly soar رخ هدطعت نامز ale هد راونلا

 ]| ale ن Jad هدانزندنرانافک Bl بوردنوک ربخ هنک اح رھشر  بودیا

Ceنا رمع3رب بودی  thهدک دتا  anyیک قر  J1 د  
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ke ax owt stle3 عدر بولا اد رل بد  ast,ى تامر دند: ا یا نیفراوایءو  

 ۱ ود. روک هک ناورشو و ولغوا دا ak ردطعو روصم تر ۳۹ هم و ر

 | J اوج ار نو مشعو ینا لصف)یدما لس قرفاب وا قرف قنطلس بو دارا تخ ات غا رف

 ےس س ںی ےہ چا تس

 | یآ Fl لب Gah Jez ترد ij لدامو لفاع نوا ن E لاوجا رد
 | ( زور ols لاوجارد poe ent haa ( یدتا تاوو توروس فن اسم

 ' هلو ام كنا بوج اق a هاش داب راس و داف Sad as سالب یردارپ

Kus Plsایوب بودیشاا نافو كش الد نکرواک 4(  fsنوررب دود  

pestرفاو صوص  dose a, ea!ںواک  antبوک  lowنائاوا نکا  

  Stance eas Eک و |

۷ oA ده ام O24 وس pen sb. | ص لب نوا Pas yi a )ولج كد ابق Jos). 

 م نالوا هفدنز ند  doباک ر وادآ دنزوروهظ هللا توبا ی ده نوعام مان
EDs وا لزم dle قلخ ا هلج و لاو لاو بودا فلات ناتسار 

 | ولغا ?ah تاو ینلزاغوب تاناویحو لالح هن Jy یرب سان ج ورفو لاوما
oe?سوحلطاب نید بواوا شو هقرخ یسودنک بوید ردلابوومارح كم  

 || باوج ندنجما شن آ بویلیوس هشت | یدهدکوتت | بودبا تدابعو دهزهرزوآ
Gearو داق  pumتلالطد  olfداقتعااک وب  Gaal olayلذاراو ارقف  

 داهنتقاج داق تویلشاب <a2 paid gig n ن رالایعودالوا <c ن AL كراك

 Coir یدابق نواوا هد ګر قلخ هدک ahs cl عل ز و هب alae نرالام كناتعا

 لصف ) یدحاق هناحاب رذآ لد نرم ۱ LL - یردار .An od بودا

 تراهع Sle ae ولا تعصت ( زوربف ن 0 لاوحا رد نب رشع
1 yeaa راوت * ES Hee aia’ aig ترهش هلا 

 je a by sate دی هلطایه Lge لد سا aN A is" pooh نالوا

 هدک دنا م وعه همګ وشوق Ke ك . زونوای هاشداب هلطابه Sle توروطهدنا

 وقع یشاماج تورو هت بورو" 1 تویلوش راق Gols ندنرلقوخ مجرب کا
as دعدد یب ےک ) 5 وب لا ols 9 لاوحا رد نو ret یداح لصف ( gost 

 رزب هدک دحج ٣هر  Uwتودنا ر رو یارح و“  jasو د ادو  neهرو دال

 ۱ ودنک نودا riley atc We cys وا ste ae یي د نم نکا تدا شا ااا
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con eeمک  

 ناک بولوا ینا as! ai لوبا pty we ie ) دابق cy لداع ن ناو روت

 یر دبنیغلوا لم اک yey لقا orale ise 6d نیغأواوب لک اولّعا

 کد م هدنس واچ لوا * ی دیار وهج عج رم هدروما تالکشم Fo هدننامز
 هدعب لتف re § د مو عج هيس هناهد هماع تفایص هژیعر| وت De jab ك ناسحس

 روهج ey دالب روما ےظا هرژوا ,cub ناو تلا دع نیناوق fail عضو 1

 pons یرلیوک بارخ بورد ,Ay وک هدرالویو راراص هدر دحرس بودا دابع |

w gl ۱ترد کلام  arrره  aayلفامررپ  Koel Met'sناسار>یر  

ah * OLS olismهینیمرا ناجابرذآ لبجمق ناهفصا  * Atlسراف  
 ells (تاعوتف) !Go قارع clic عیج Joa~ Dm pw مور یجدرد * زاوها

 هجارخ بوت وط bras تودنار ۵ هم ور هرکصا دنا کد ص ل راوتلا

eyرت بو دیک هرهنلا ءاروام هدعد یدتا داز  ol: agص هاکنوب ناقاخ ی ھاش داب  

ey,هل طابه هلن اقا بور و یلرهش دام ردو  ethلتق نیس هلج بوراو ۳  

 هفلاط هدکدنود 9AM هلب رلقخ بوراو :at راتالو نيج ودنه هدعب بودا |
Glee? |بارخ یناورشو دن رد تبالو  WEروم*یدش ردومف دیرانآ بوراو  

 ناورشو راریدوبق رومد Kil gl باب * یدن ود هتکل# نوی وقرکسع بودنا
iciهکر دلصفم هد دناوخربم ) تاور ) زدروک ذم وید ردنداسد تناعع بولوا  

iرکسع هزانافحو ناتساباک و ناتسراطهدءبنودنا روح روءا مد س وللا دوا  

 مظع هلیساجر قانارق بحاصنیج ناقاخبودیا حد نراتالو able بوکج |

ifمطع ینمرهییعوا هدک دتشدا ناورش و  Kaeهل  wieنیکم  pal Sb 

  Laila lly * coals Aca Vogel, sabes leماشندناسع واه ڻد٫ رع :

 اعسلاءام ی رذنم یهاشداب ane تالو هدنفر ط ےک هلبج ن دلاخ یهاشداپ

 هدهرب نج تدال و بوراو )ی هه و jas age دن الو

 ‘ | یەک اطنا بول \ آ یی هیک til wim, uf paid ۲۳۶۲ ۱۳۱ daa تالوو ییاهرو یاراد

 1 هیمور ody رو دا sas لادم هدق !bog توری ("all cy هراس دهم os تند اع

rl. 

a 

3 

۴k Jae, ) 

 { ; ا ras توروتک کا .gale a کاطنا = ol oe فطار ولدآ

 ۱ ot فلاطو زاخو هر زجو ماش بولو | لصبوردن Sake لام هاورشو |
 اكا یار شون Soa ورم (داز شون) of روا نیو تا

 جارو

ETT INTE SRS A ASA 
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 بولوا هرزوا یسع ترضح ند یلغوا وادآ داز شون ناغوط ندناو ینوتاخرب
 rg نیفلوا هتس> هدقدراو هماش !ot شبح ا نیغلوا یسوح ناو شون

oxo alyنیس فن نخ یردب و عجج ر ؟گسع نداراصن  gl lal olسراف  

 تالو بودا عیاش ید یدتا تافو یتردب بولا Tol یرلهد كنم رد یزاوهاو

 ندنسا مما نالوا هدنهاکتخ ودنک نکیا هدماش ناورشون بودیک ?ae قارع

 زرمط هی ودنک نکل بوشااچ هثفر بوشاوص !abl tes ب واوا رادرس هن رپ

 قوا هداز شون هاک ا.بو-شاوص دوا بو ردنوک ربخ وید نس tery د شرا
 ناورشون (تاقزفتم) :یدلغاط ue رکسع:نغلوا pul هدکشجار لاله ب 3 وط

 هدئراقدراو كد هب دنزمس for نوردنوک رک ممظع هدنه هدک AS هشادم

 مع هدنرانک ناچ FA ننوردنوک یا هل اباده رفاو هناورشون یهاشداب دنه

 نیوز دنوکربخ .هنرا درس و ذغک/ناورشون نیکلید bogs و یرارهشیهدنروئس
 دن دو ,ناسارخو رهشلا ءاروام دالب هک ردیورم * یدردنود هسجع تبالو
 قارعو ناتسدنه كلام .ضعب و نامرکو سرافو ناجرجو ناتسربطو نارزخ
 هدکد رک ade كنو لد هندو د> ترفعو نک یرلتالو هماعو ن رګ و ناعو

poهیفرتو دالب  Ja aleقرصو رودعم  Signaهدیضارا حار  

gl 59992 Jaeك-ک | ندیهرکب یرع بوسک هجارخ یاراصتو دوهب  

 سرافو یه" هدنرختسع «gh! sla ندقیلاکت عمج یرلثلوا هدانز ندیللاو

Gals!وب  bli asl?كسی ترد هنر ره بوکید سراحو  vaرقم  Gamal 
 لاسرا انارپ وام هدکدرب و ماظتنا ماع هنتنطاتس روما Spay 5 ) اناده (
 یهاشداب ناتتسدنه Goda بویلشاب دکعا ارادمو تعاطا و اباده

 هش رزوا بوب را یک مو» poss Tt هکردنا دوع نامطب لن یک.دردنو ڪک

 یا نامه يکلشرد ةکیدبا هساک هنادو ندرجا توقان هرابکب و یرولصان رهم

 رکد یبارخ ابد بولوا ,Gob یضرع كن نغا ییکل بولوا ردق coe قمراب

 لاح ,SE لاج فصو بولوا شراق یدب یتماق هکیدنا انس> ةبراجرپ و یدبا
oil |]و  OMeمر ندرب رح هکندنا هس ودرب شئفوط ندئس رد  Glناقاخو *  

iولت رب نيچ  gaiرجا توقا یرازوک هکیدردنوک رب  Fo beadyراسو د مز  
 ٩ كنرب rae هدنیج تالو تدامنو ید ا عص مهر ھاو ج یساضعا |

at | 1قوا ن رکد بولوا مراد رس شل  yeرا هناد زول 38 هک رلقو  

aa ieنامطب كم تزد دوخا ۷ كس تزد هلا ن نشوج  Cheزوتوا هدئفارطا یدو  | 



oon Seمه  

 | satel س مماظعرب ندنوتلا ناص ص عص pil ply وج بولوا ردغ ج هروتوامدآ
 نالوا مزال هنیطالسن بودیا مجج ییامکحو القع ناورشون هک ردب ورع (هدناف)

 رب و بوبد هروک هسشلفع یدنک یربره بوند كلبا ناب هحرصتخم یناصوا

 تؤش( ١ ) فاصوا نالوا مزال هکولم OH ae vy مک نالوا یلوبةمو
 افو هدنطویشو دیعاومو قدص هدننالک ,pm“ (y) ندسشت یاوهو ندضغو

 یرلک اح )0( تباعر at Jacl مع یسان فارشا (4) تروسشم abl Das (س)

Myo!بودی صحتاو سست  Meرلسوبحم )٩( تازاجتو تافاکع هروک هئب  | 
 روسراچ هدرا رهشو رالوی یک هدرا هرعشط (۷) ماتهاو تقذ هدعمالقوب یتلاوحا
 دودو ببدأ نسح قلخ (A) قمالفوب ینب رالاوحازلعاتعو Jarry راخرئو

gateارجا  (a)نالآ  Sleeینعباوت راسو ابرقا (۱۰)راضحا یہ رح  

 هلرلبسوساج یتیرلتنالو كن سأدعاو كنودنک (۱۱) طبضو بیدأنو تبامر
 yates) > هروک اک ا بون nel مول صمدي ەھ رۇ ۇن ور شوره نۇ? القو
 نام oF 1S وب ناورشون * هدک دیدقمالقوبقلاوحا یعباوتر اسوامدنوارزو
 GUL هللا لد gl وید ردکولم عاص عماج بودنا دنس تباغ gute دوس

 2 و !o> ls تاعا سه ندمڪ كولم عیچ هک Sage (تافرفتم) یدروس

 * یدالعشاو عا git هسانهلجو لک او لضفا Kelleners لّقعو لدعو
 ندنوب و رینددآرود هرکصندایفصاو اینا یدیلوا liber ویلواتنسرب شنآ

 راث [وهدیجراقطا رظن عطف ندنرفک ol HAs كعدیدلک هاشدان لععاو لدعا

atesهدناتسوب بوئلوا لیصفت هدقالخاو عاص بنکو هدقاقآ وله تاباکح یس  

 GH ناورنیشونتنک نینچ نعرهب * ناورع زن تقورذهک مدینش(مظن)مکر دروکذ م |
 اقناسهکر دی ورم )5( شابشپ وخ شیاسآ دنب رد هن * شابشب ور درادهکنرطاخ
 بولک Kel فیح راهطاو Mai ندشبح كولم لا فيس یلغوا oy 93 Yate كولم

pigهدنراقدراو هنعبوشوق رکسعزااک| ناو  airیتعبوراهبج بوروس یرای  

 طض ندنراذرط مع F= كد همالسا ندروهط هدک دا تافوهدعب نودیآ bento فیس

 یر هکیدرروط oS ہرکت رداعآد هدنسهناخا ys Lily رشوت هکر دونغ * یدنلوا

 نوڪ روئوا ais? ole یر نيج ناقاخیرب موررسهیق یر, ےک ?Jt رز

 ددع كس نوا واه وک یرهوج یغالوق كناورشون (odo le هدب رخ * یدیا |

 راسب .J كي , زوەط نوڪتکو شو تبیه بولوا SEs! Elcoe Jam یورپ ا

 N هدنس هنن نخ هدک دتا تافو یدیا SEE یک ر اق یزو دب ك Fi & دد |
 جا حب تب تی

 ( ره اوجو )



HK oon Bee 

 *بونید یدنلوپوجماهلاهاشهناد كي نوا لافشرچوا ینزویربغ ندفعتو رهاوجو
antl Wbتحاس یییضاراو ندیاعفر یەم اقم بودیاعضو جارخادشا  

 نانکد راسسک د ردناورشون ندیاحارخ دیدعتو نییءادالب و تالا بوردتا

 نوید یدت | عج لید رد یهوم ترم > یعضاو حارخ یراک ددا هب زجر سچ

 نکو شنا Se یمکحو Gunes تاهنمدو هلیلک باک slp سو اه هک هم میاوف

 بور, و یرولف ك زوبشب a هب 954 نوچ رونک بولوبینآ هدکد تسشیا
 Sper هدناربتعم دهن * ردروک دموید یدردتنا dary هیسراف نوردنوک هدنه

 ناورشون هدهبیدغوطهدنلب B53 كنتنطاس ناورشون مالسلا هیلع لوسر

TS Jussبوناشپ  Sele deبوند یدبا یازکسلی یدیقرف  * 
 * وند .{olen ییرکب هرکصت دنرا:دالو ثالوسر ت رضح هدوونلا دهاوش

 لوسر تودنآ تاقو هدتامز ناورشون ن نمره بلط)ادبع هد قسم تاک

 نالوا روهٌشموید ردشدح atl قلخ بوند رایدبا هدنشاب زکس مالسسلاهیلع
 ive yo ردلکد سدح ردلطاب ZW ناورشون لداعلا ىالإا نر 3 تدلو

 هدقدروص هلوسسر Spam Sy هدنسهعقاو یسارب ندفلسقیحس wal قافنا

 لاوحارد نورشعو Cll لصف) نام اه هر مدعد الصا Noe ط هتلقام

 هدنجا یدالوا ناورشون نیفلوا یرفنیچناقاخ یسهدلاو ( ناورشوننب نمره
 نکل توانهو بدن بحاصو تباهمو تکوشلها GALE نوین gg هتنطاس
 یداراولیلدتو لتفینایعا بودنا اظ هدعبلدع هدنسولج لئاوا galley لافس

Su 7 |سان بولف هلکعالستف مدآ كرچوا ندمحرابک هلجشردت بودیا لجو  
 كرب ناسکس 723 wy bolle قارطاكولم نیک اسارهو ترهندنوب
 بوتساقلا یکلام pial ندودنکت ناورشونبواک هنیبیصت بوب روب هلرکسع

 تراخینمرا MELT بوچکی دنب رد Foe abil یهدنرافرطوپاقرومد
 یلغواناقاخ (هبلغ) رایدتیاتراغ قارعداوس تبالو یخدراضعب ندب رعهفناطو

 نوص> رهن هلرکسعكب زوبترد چوا هفلآ یمعتیالور دیس دل رعرههک هاشهباش .

 (OSE رادرس نیب وج مارهب یک اح ناج اب رذآ یخ د نمره بوروتوا هدناره نوک
 نوت [قوا4 هباسمارهپبولشا اوص مکحبوراو هلن ا روال د تااص كب (Flys نامه

 رک نهددناوخربم نولو ایسا هدق دش اوص بودم عج رکسعولغوا كن هباس بو دی الله
 نزکمردنوک هنبادبول تین لام کو هو د كينیللازویکیا مارهب هرزوا ینیدنلوا
 لامیکیدردنوک نیک | دسح هناراهب دشفاربزو (لاوز) Goel طظح ale مره



 ” مک 0۰ ام

 يور دنوکن ب ربخ بضغ همارهب بوناسا مره هدکدید ردلکد یرشع كتنیدلآ

stl one Kusهنمان ورسس> غوا ك مره مارهب بودنا هاشداب یمارهب  || 

 بوحاق asl رذآ بوقروق ندنردب ورسخ بوبا هفارظا بوریدسک رزو مس

 :یخدیسیکیا هدعببودنا سب> یاطسب abl gam sila Fl Syn نمره
dos,بولتروق  joeهن رازوک بوئوطیزمره هلی راقافتا رکسع  Sd 

 || رذع هن ردپ هنکودبا رب بوک هتخت بولک gael ورسخ لر وکچ ليم
 هد راوتنا ماظن (تباو ر)یدنآت ردلس رب نواا لب یکبان وا slab ل رمرهیدتا

 نره ںولک هناسارخ هل Sus Olle هرکص لب نوا ندنسولج هک ردروک ذم

 لاوما بودنا J یلغواو یناقاخ هدکنج بوردنوک ین وچ مارهب یرکسعرمس
use5 یسودنک بو ردنوک مره  Hasهتطرض  OSددص  otنمره نکیا  

 نایعا بودغاط بویص یرلنا مارهب بوردنوک رکسع هنتسواكمارهب بودیشبا

 هدکد یک هتشتورسخ بودبا سبح بوکچلیم هن زوک "ل رعره بولوا مربع

 | بو رک تلادع (nt هدنسهناحتاوید هدخ راوت ضعب * یدردغوب هللا شب رک
 نیغلوا هدنس هطو|صاخ وډنک ینرطر هدک دا كب (Aisne رلثلوا تحاحلها

 ۱ رنک انکل ٭* ن وند یدرروش ol نودروتک ,Ya—-F بولوا رادربخ

۱ 

 | ورسخلاوحارد نورشعو عبار لصف) ردشغلوا دانسا هناورشون ییعموب دناربتعم
 هددناوخربم * ردکعدز رعدوخان رقظم یساسنعم ںولوا زب ورپ !ist ( نمرهنا

 هننسوا كنوبنیبوچمارهب بوچل HH بواک هدقدللوا سبح یردب هکر دلصفم

 | ردغ یرکسع هورسخ بوشاوص هدنراک !Say ناورهن هلا وسخ بوبروب
 اریجیرلداد هدلوب بودیک همور رز يلعت یردب بوجاقهنادم بونص نيکغا

 هباسلکرب ورسخ نیکعتنب یرکسع كمارهب oye بوغوب یزمره بونود
 ندنآ بوارغوا هساا ند هح وام ندب رع Lal gb works هلسانل pa بورک

 هبراجانس> ییرکیلوفزوب بودیا حاکن یعرهیزقو تباعر یلک pod بوراو
 رخافشاقرفاوو رهاوج هنو نوتلادقن كي زود هرکی رکب وجا هناهاش هنادزوب
 ردق كي زو یسوطان یلغوا رمهیف«د«!بوروط لق رب هدناورسخ بور و
 SF تولک و شراق مارهب هدنراکدلک هناجاب رذآ ب وشوق هورسخ هلرکسع

 بوچأق ETS مارهب بولک هورسخ a رکسعنکا تبقاع ب وشاوص
 ,Ald یمارهب ینواخ كنافاخ هلیساوغا ورس> تبقاع بولوا یوبقم كناقاخ

JSناقاخ بودیا  ghسولج) ی داشوب قثوناخ هدفذب  (Gtهدفدحاق مارهب  | 
{ 

 ( ورسخ (
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a. ah. ae ۱یردب واور ةا اما تر ور ر بوجگاپ  din 

 یجدردنوا كنسولدب تودبا رود وم یجس هروهج روا lag ,لتف ییرایاد

 me ot یلغوارب رصد ب ودیا لا یسوطاتو Grad راهور هدب

 mls هلخ بول | یت :طسلف و سدق بوشود رکسعرفاو هل ارا درس ج وا دوب

 تدالو كد هنسس>ا ول لومات تا تولوا وتس جد 4 رهس ,a ردنکسا نودنا

 نیکعا ءاشداب یلقره یرلکدبد ساقرا رایمور بودیا بارخ !J, ae هدمور

 Sim. dy pum لدوره ores راد دءهروگ at یهداز wes بوشااح م ےک رکسع

 لر Cer ك of د|نوا ورسح هدک درک a. Satna نوکح Se‘ دو ۱

 od | pine هك # توللوا لتفرفن Jn all هلرادرمس کک تو ردنوک رادرسرپ 8

 (SIEM هدنآرق ںونبص یرکسع كلقره بوردنوک رکسع هکنج القره ورمسخ
 رار 1 هد رد ماش o رک صد داب ین ردودا « ندشآ ( ضرالا GIG مورلا

 Civ ons یف نویلغیس gle دع نھ ےھو ) تواوا ب ااغ لقره بوشاوص

Coatنرک و لالحو هاحرد تاورفتم ) راسع دردوب دام  Sleاسو  Gist 

 هدیدذسد و تروص بوخ orale رخ هکر دو ییصح كنالوا هد رشک ناریتعع

 تدالصو تس ایکو تسانر هدمگلوام تولوا tds ۲ یوقو ’Lela لهاوتربس

 دوعنو لاوما ese دونح توقو OSs مزب و مزرو مرحو مزعو تباصاو ۱

 هکیدباراو تخار GAL زارفرسو زاتم هلا كلاسمو دالب ناو كلام "یرومهو
 هاب oy Hil Ses رفن رزوتوا لصتم كد de Fl بولوا بک

 تاماس لاعاو هراس هعبسو حرب یکیانوا بولوا عص رم هلرهاوج بویل شا
 یللا یرکا preys كب زوئوا یدسدهلوا شثن Gy وص تاعانص هنو

 Bo زویکیا كيب ینآروهشمرب وادآ زیدش یہود De یکیا نوا یتآ كيب
 یسهش رخد دع زوب ولعاررب هعشپ یداراو gud راج Loum ك Fal نوا

golكغ رب * ب  au. 293! ob i'lیهاشداب مور  Jalنس هسسعن  

 هللا د مک ںوردنوک هشثصح ناکمر w 98 و ot ote كس ندادعا یو :

Saas جم جات یس ر ا “th هب aud as! ات ke Kae 

Ai یجکیا * یدر شا تعنص داتسا ail Bs SM ندنسایض كنا هدرا هجم 
 oy رداع“ w gl یربک بولت آ ا ا دیا ,ails ails عارذ

oy 7وا ۷ یدرلوایربض دنیا نیففقوط  gatی نعرقرب ندر ر >  Kalla 
° a 

Cw) 

es ¬ 

۳ 
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 د



¥ ory Bro 

 | ه.انوط کا ا ام 2 وب یا درو * یدرولوا .نولتم تعاس و
Brayیعشب # یدرسک  iti,دوف هنا ماعط وار ھر  wos۱  

 ۱ Jb لورمسخ هک دروک ذم هدب | Aime pe 5 یدراعیح توان را را رهز نادت کا

 | راکتمدخو هدنزاس he رنوا هکر دوب EX لوف بوئلوا راهغاابم هدنصوصخ

 یرناقوی آیبرعو یورزویسشب كيبیمرکب یناب--اپ و مداخ Ae تلای راج
Sealشا زوب  Loهدناویتا ةوب> * یدیاراو  deهکر دروک  llیراوط كب  

 هلن ادروخت هدنرالا BK نوکیا هکدش هنآ بواوا ینوتاخ ,Ce جوانولاد یکیانوا |
 * بو الوص Gly Lae كب ام دعه ب ویا روح یرللوب ب ودیک هلی

dy pe |رب یرب ندنفح هلج  abdنوتلا  Kalلاب  soeقاشمو یک  | 

 : سس سوگ سس JET او ته
 | قانحر و ىدا SEL Jared هجن ندقوط هشت او قلاب ره+ بولوا

soars S| iوص لاطا ی ندنردق هدک دلصا وص  ablندسونباو * یدرلوط  
 هدف دغوط بونوق هنجماوص نکرغوط یر, ندندالوا كلوب هکیدبا ییلکشیلا مدآ |

am ۱ییعلاط توال ندنا یتتدعوط نواب زوب سوشا  Aes۱ 9 یدراراق وب  

  Iوادا نر وی  Beدارمان داهرذ امدعهو يدا بودنا قشعت ۱

 !| روه دموروک ذمءدنااک> تک نبدلواببس هل هللح لو سسخ هنک اله یو دنک

  iکیا بولوا لئام هتلادعو عضاوت» هدائاوا هکر دب ورم (وا كاله ) ردتلاح |

 |  ands Parade! Oued Gatو اکنون هیدن هلا  as assنسبوب رول |

 تراشاودیلب هلیشاب یدورمسخ نویلیوس مدیدولد نساکد یرکن نسوق |

 یکزوةطنوا كاتتطاس ج و sata ورو رعرح وا ایر د ا
a Ktهدالس  Be abeهللا لص هللا لور  adsدم )تو  asكن رلترعه هب  

onthe Ae qلاک ورنلالص ورسخ هدک درد وک همان نوا نوعد اعا قو  

 ° هللا 5,52( هدک a2 السلا هيلع لوسر بوتر نل رش gee ندنتفاجو تئابخ ,

ail ger (aL ||یلاصدننوا تنلوالا یداجچءام نیکعد نوسسهراب یتتنطاس  
ead | 14 ورش یلغوا و اس ید ندخ  sls iy a> 

ui i 4مدامد ید ےک تن  bEب واوا  a parلاوژ هیلکلاب هدتفالخرع  

 lS دور ( وا لذ بیس ) رلیدتا ط.ض در2 تما ی Elle عیج بوأوب ۱

p25ند  Cyne ablكرکبع نالک بوحاق  SN3 نیکعا سبح ورسخ  
 | یندالوا هدنرلکدیذ رولوا رخآ هدنلغوا cle رب ندک دالوا مع تنطاس رامج "و |
 ig! J3 یرذنمنی !ule wheal emg UE س < نوجا عن , ندعاجج |

 س س یخ س سا ا
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Oe Se ۱دلا  salزو او وادار یردب و و نیکمرب 3  nergyهجاوچنالواربد  

 i ی ترضح نرد بودیا كرت suet لطاب بهذم eke رهجرزب |
ptلتفی [بویقاق  Of!لص  Seadقاعشلیص #4 نایعاو قالخا  | 

KEیجعزوطاب 4 تالوسر تر ترعه  Sy Sloatتوشوا  

Uy) |سبح  Galبوروچک یه ورش یلشوا هنب رر بوبوق یجب زویشب هنیرزوا  
 یدردتا 33 یردارب رفننوااب ید نواو Got راحات لر اکا ماربا هب spuds هدو

 هور مخ هکر درز هدربس بنک ( تربعرب (?A یدالس نکسزوتوا قطا |
 !ails poms بوئوط اصعرب sill نونروک هدنتروص ناسسنا ,CMe هدنساهن |

 هدکشاب یو مس وب ونک, EIEN رد ٹر دن وک یم رب هان نیک و

 ,Seas cee و ناما همت اوق SH لب له Arb دوا بولد مزاهراب

 les نیغاوا ررفم Fra هناعا so لس !Ars بودا هل ون ید لب
 لقبوروا یورسیخ dtr هب ورب بشن deol بودیکبویلهزاب هد 9

Digsكن ره اله وند جنید نمد هرم  Seهوا یماو امو  
 هددناوخربم (ورسخ ن هبوریش لاوحارد نورشعو سماخ لصف ( كاخربز
 راد تویلشاب atlas ered توریدتا JS یردارب رفننواو یترد هلماجتا مارا

wiیراردار و رد تولوا نوعاط مظع  actsبولوا هتسح ندنتمادب  oles 

 بولوا قشام هن رش یسانا یوا هر کز دک اله یرد هکرد ورم یدشا

 عهروک جآنسهربةم تاکردپ هدکد تا !aly مکحو مارح یکتا مار هبودنک ینآ

1 

! 

 تافولا او بوب ر هز یحآ نیفغاصوا ندناجولناط نرش هدقدحآ بولد

 نوا 4b زد بواوا راکهو 7 AS ay ورمش ا * بوند یدتا

SMa Goolyو تورردتا  OAR)بود ا بوارغوا ها ضرع  

 Cham قوج كنس ,دتسوا ورخ هر هنسک یکیدردنوک" هلتق Syd هدناربتعم ضعإ

 3 وا اه Saco asics بود نوساوا كنسلا یمتلدنص نالف یضوع UT ردراو

 Ard دد ie alloy تواوت رابح لا aamy نوجا دوا whl 4, ورش

 نینلوا شارغو هلرهز بوب ندنصرح هب ورش نیغازا ويد رولوار داق هعاجب

 GANT Seb al نامه یتنطاس لیبیکیا یر کی ؛ یرع * بوشید یدلوا لاله
semeس چی و س اسا ت یو ده س  

 | یك هدنناو و یردب ) درا رشدرا لا و>ارد رو تا oll لصف (

 | بو 5 jus هتنادم را seb راب رشیک iam رس مور بواب روحك هن هدمشب شب

 ۱ رایدیشب 1 ویښ As کر ھاو 52,81 نوح هتخن بور دلاق یربشدرا

۱ 
a ص er ee ne o من تر 
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Aw ap 9 ۱ورح بودن 2925 خر ۵  atl.هنسک  celن  bE 

 ac. any ۳0 جورج ans E ا دا ار رهش

gleندک  telly!لنقیدازب رهش * نوکل لوانامه & نایعا  Hoelردروک ذعوید  
 لسلهد دناوخرب» * :ol اب رهش a ) راب رس لاوحارد نورشعو piles لصف (

 ردارب چوا ow Sue رعطصا بوئارام هتعاطا کو !as ola Calle ندک وام |

als diy ||نودا لرع بو و تر  GILG Ade 

‘SJ * Hs GIy I99 ۶ رات اب  eo okنافتسواح هک ردروک  | 

 ورخ بودا لتقینوب هلموسمه مسعراکا نیفدالوا ندکو لم ie دص تر |
 | هاشداب نوک |!

 هرکصتدلب تورو هن یرشب یلغوا ندنوتاخهدرک cot apne ov وج مار

 هددفاطالاد روم * بوند رایدروعک هن قد نارو GP كورسخ هدک دناتافو

AXلخ یه ورش ن ناب رهش  Ny parsوید رایدسشا بص یارو یزف  
Je ۱ردروک د  ( لصف ruseنورشعو ن  getلا  wv ASدر  ) هددناوخ رم 

 حورخ Ny رهش هننسوا هن ورم ن رمشدرا هد را وتلا ماظد !gels رک د 8

 لق نوک وا ناس نیفهالوا ندکو ام لس هدک دعک oF نودا JS تقامو ||
 مگ كولع یرغ ندنالسران یرسکن دنلسا نم نب ناساسن سراف بونلوا ||

 یدتا تاقو ° کصن دنا شد لس رپ بواب روع Fa راجان نیفماعل وب مدآ نایت |

 هم رب كنآ تجد نارو am رب كنازارک ay ر patio)! On والا asa بود

 كنالسرانا یرسک هدتک ضعب * بوند یدلوا درجدزب هنیرب كن داز خرف

Gelنرو حس لصف) اع قو دریک دود یهانوکش بیا اه  
 Gala یدشعلعا هدناتسکرت هدنارعنعم .int ( PP دان یرسک لاوحا رد

Lye a. “sf asl |وبشا هددناوحربم جرات * بو ::دیدایآچوا ین طاس ب ولت  
13 

‘tx nye Ayر  glوکو ناروب لاوحارد نیئالث ل لصف ( ردتماعل  onورخ ( 

 SAM رب رهش بودبا ریو انبراب رپ وک بولوا هلداعو هفراع هلءاک و هلفاع |
Gy |روتک ندمورهدننامزورس> نوندا رب زو  Gobزز لكئاراصت  Ge Rag 

 *یدلواتسود بودا ظح Sule دوا بو ردنوک هرسهبق ییلصاا ه.شخ نالوا ۱ ۱

 . بودنالتف یراثلوا Seb هلق شب رردارپ تنودنکو cals را رهش تخد ناروب |

 یآیلا نامهاب یآ ترد لیبرپ یتتطاس ردیو-سنم Wg ماعط G22 یناروب |
 1 :هراسک اخراف aS سو ile al لص د ت pam هدشنامز كنو * یدیا |

J Sa يي A غ ial 

( ASS ) 7 



KEIاب  ee Palیداح  ont,زورفا لاوحا زد ) Onaخرد  

 gt پولوا ندنرلمزالم كتخد نارو و ندنرللغوا یسک Ny pet هدهد

 نیکعد !aay wea ۶ ړل هدک دیک lel جات نیغلوا لوس یشاب cl هدتساشخ

 توجناندزونپو ام oS .شعءب# ردد رولوازآ یتئطلس cag! pled قلخ

 ترساهدلماک خیرات * بوند Ao rgd al یرغ هتخآ بولا ندنشاب یا
inal!نطل س بودا لو یتو ر ؟سع  Sal,هدع ٩ راوت ضل * یدلوازآ  

 هنیخرّوم روهج لوق. بود یدج هن ناورشونی ورم ښخ هرکصخد ز ورق
alleتخد ناروب هد راوتلا ماظن بود  Ayبوک ماره ناو ورپ  

 لصف ( زدروک de go یذیایایتلا ی ا یینطلس ولو \ | Gates ناورشون یسهدلاو

 هد یش هد هب رع خیراوت ورن عقب تحد ial لاوارد نوا یا

 توروط یرادقم gly نیغمالوا <p ندربدنو تئطلس روما هدقدلوا هاشداب

 هلق یو انښح تباغ هددناوخریم * gto یداروعک aH تخد gj) aby هدعب

 ورسخ Gal dite هدربدنو Gh بویمر و ه هنسک الصا یتترازو بولوا
gb)خرف یکب ناسارخ  Sal PSهنیادم ودنک بوب وق هلی رب یکسر  

 jostle هیتطلس حجوزت هدکد تا دا رم قعلحاکن بولوا قشاع هتخد یمرزا بولک

 !oss بولد م هديا دا مهر و داش هليا lle ںواک هجاهت ,oh نکل

 بوروک ق اخ قاخ !sty بو وق هنکو ا 98 یارس Git بوسک نشاب هدک دلک
 (p33) دک تولار Ko بودیشا هدناسارخ سر #٭ زار داوا رب وراغتم

 هز هبیرزا متسر هدخ راوتلا ماظن بّونید یدنبا JB هلی Gide بوتوط
oy ytبولک هلرکسعهدنناورر یدلوا لاله هاکنا  JSكنيمززا * بوندیدتنا  

 یرسنکلاوحارد نوئالنو تلالصف ) یدنایآ تردنامهاب یآ ترد لین رب یئطاس

 بوبارا ,aX ندنلسن یرلکولرامعک هرکصن دیمرزا هددناوخربم (سنشخ نا
 ندتطاسروما ن SJ ange at inal gy یو ندنلسا ch نرشدرا هدزاوها

Atنیفءالوا  Ay27? هرکصتد هتفهکب  * eluماظد یدتا لاف یهانک ی وشا  

 داز خرف لاوحارد sat لصف ( ردشماملوا رک ذ الصا هد راوتلا
 اناس ee بقلقو مدآ ندکو لم لسل evils یرسک هددناوخربم (

 *رابدروک دتګ ؛ نورونک نیغ وب edna Y اح بوحاق ندنفوخ هب ورش یردارب

Jaeهدادو  pgکوب یر ندنرلل و5 وک دشک ی آر نولشاب هدابع هیفرتو دالب  
 ےس 1 9 :oF یرسک هدهب ع Fal i * بوشد یدلوا * لاله نورحا تب سش ب وار هز بونا

Sa 

ee eo 
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 SS یوم تس سو

  aksناور اورشون ن  patedهاشداب رکاب: بوئل ون زوریف ! Disاا شا :دنراک دی |

cal |تنطلس جان  Keم. دکد بذرولوازاط بعع هن بویاک تسارهنرمسفا  | 

USE| ‘cokو  Jibهد ٩ راوملا ماد * بوئد راتدتنا بصا یداز خ رفو لتف  

 یدیشلو ت ls ندنام نیغلوا Sab داز ¢ خرف د abs یب رتردارپ و رد بورش |

 |,بورونک ی رج درب ندنزاورام OSE pearl ناف ont rsa وا هاش داب الاح |

odبوند رایدتبا لتقءداوزرب لزع ینوب بوروک  sgh gh staleیدبا  
Artesن راب رهش نی درج دزب لاوحارد نوئالئو سماخ لصف )  (spat 

 رخآ یلغوار كن ر ندکد الوا ?jes هوس اساس هکر دروک ذه هددناوخریم

 نوجگاربیغت یریدقت det هصلطاب عز بولوا روضصب نیکعد ردفجهل وا لولم
 یوا هدنوهش یاطاقت را رهش (bes هدک دتا علم هلسسح ندعاج یتدالوا

 بضغنوجما جیوصر, Sy ندنایعا تان یندوابودبا تیاکش هنیربش یمن
oy)درک اش هرلماج  gtk)نامز دعب بو ردنوک هراب رهش هدنسابل نالفوا  

 بوروص بوروک یناورسخ هدنشاب شب بویلسب ینا نی بش بوغوط درج درب
 ردقج هلوا بیع هلوتعوش هدشدب وندکلسن كنس AT مع ولم رامحه* هدکد لب
 | تولید كمردلوا هدک دروک ییمالعوا هدئتسوا یزبد بول وص یاو: وید رايد د

 داز خرف یدشهردنوک هفرطرب Sy بوق یدرج دز ورمسمخ بوراتروق نرش
 هدنرادلوا بلاغ هنب Jam pu مع دالب دع تما هدنتفالخ رع ترضح هدنناهو

 جات هدنآ بوتلبا هبهدکشت | بورونک هنادم ندرعطصا یدرج دزب مع نابجا
gelهه ( وا لاوز) رايدر وکه نه دعب بور دیک هثشاب  call pineهکر دلصفم  

 خرف یدرلشهروجاق هرتطصا ینوپ رام شنب eal را ردارپ و رپ هب وربش
 BORAGE OF gash ho) dant نیکماب اک ن pew تیلمتس داز

dalندعس ندرشم "هرشع هدنتف الح رگ نرمص> «  alصاف +  alse 

 diese ods رق 4998 نواک همعع هلمالسا Kien یرادقم ثی نکس ندیرغو

reمسر درج درب بودیا جن  TPS.قرفا كيش | یداز  a.۱ هلرکسع  
 ل مظع asd تواشاوص مک نوک چ وا بوردنوک هکنح ald sus شع و

 متسرپ مس رو لو ذو بولغم یس هاج نیکءوروپ رابغ یترارزواراسک اخرافکب وسآ |
 | هربخذبودا:رمماخنوراو هنادم دعس ترضحهدء!یدلوا لوتعع هدنرزوا لیف

 "i بول 7 یرهش رانا be بوحاق لا رداطرغ ali شاک رفاو درج درب ندنس هع ا ڪم

4 “Age ales ر Kae نیغ وب we لاوما وما جراخ ندفصو دح بوربق GAS eI 

$$$ SS SS tit i 

 یرزر) ٩



 موم ow اقتمس

 هشوکر اخعارذ ell CS هشود 0 داس ailZ\ go كد < oy یدرلزوشآ دوارپ ۳

 راک زور راک داب و راکنو شفنرپ بوتقوف dy ردو رز Ge هک Gb یلاعرب عص رم

 نوفا نسهصح یر ره هدکد تبا مست هردب GUS لها یرادقم رفن زویجوا

 شفرد بولاق ندننامز نود رفقاج وربندلس كټ هعنو Gade نونلارشهرکب
ib 56 aکیا نوا نوزون هکر لردلا یعایهس م طح نالوا ناهح روهشم دلکعد  

 0 الولح هد ر 4 داد Amis Oo pam oad * یدلوا لصاح یراق كم زول هر

 بورق ر ذاکر فاو بوشاوص اف وو Ht بود ر ا هق

oiزوتوا نرمهح و  tyهدئلس  poمدنی < ناعع شف  

 هکر دروک deed راونلا ماظن  رلب دشا Lavo Jil یمعع هلج بول و د 29,20(

 رهاوخدحم نکات E كناو (p29 هدک دردنوک ھل ها Ash یی درج درا

 هدک دتشنا ناتق Oe نولک هدواهبت یسودنک بوردنوک تناما هی تالو هلا |

OAR) aS ohm) dil gaolبوراو هو ره  | owید نانا تشاع توروط  worl 

 ماعا لول تاود بوذنا J اهبط هنسابل Sy یجتهرکد بورنک tte Soy هدلول
 زا اح سوغ رافک مالعا تاالض مالعا هدعب بولوب ماتخاو ضارعنا هدنوب

hind gSتادا رو  peهدراصماو راطقا ران لوسر ید تابا  warsراکش او  

 × كلذک اعاد نوکی نا نم لازالو CUS ىلع هلدحم اه * ىدلوا راونالا مسمال
do poyجوا یللا یر  shales.مرکب  DNsلس  Galنآاک (یظن)  

 | نیلا دیراد لاح همه * م ناورسخ برع ناهش * جو لاهو نود رف

 کو یکب ع صرح هکنآ كنخ * تشخو

| ORK نایطبق كولم لاوحارد سماخ باب Bee 
 راس ردن fed مالسساا هيلع حوت نب ماح نر طبق طبق موق هده نیا رات

 ندنلسن ئا Gal طبق یعسا Dey بولوا یلغوا ai زوعط كءاح هد راوت |
ant) glشا #* بوند زرد یطبق  LuV, amlهدربصم  A)لها ید الا  

 حو "و ples pos لاوسحارد لوا jo?) yt wt Shy OS | كرصم

aleمالتساا ) ooh yaw ua”!هدیعاشا هزرکص یوح ندنافوط هک ردروک .ذم  

 یرالید كقلخ Ae ندهد لاک هدقدلعس |S د ورک tre هل ه> و < هلک |
ee 

 و
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HR ova se 
 7 ry هدنراف دلشاب هک وس لید ولرد رر aa ءاطره 4 dias ox بوشاش

 هدنا بوباب راد بوراو هتنالوررپ هقرفره بوشود تالهدنک ارپ هنرلجما كندالوا
 یٰلغوا هدک دتا تافو بو دیک a5 bb رصم ید ح ون نب ماح هدنراقدلوا نک اس

pasتب قلخ هدنب رد مهم  Agنالوا رلت_س  pg Wateبوراو 4  aol,یدلوا  

 باک * ais days ردیدالوا ماح نار و ona هد هن“ نا ۸ رات بوند

 هدهیکسم 159£ * نود رد ف٥ رش نالباب !Lae هدرمصم هرکصن دنافوط Pa اوا

 ندط.و ءالعو كولم 5 ce نالوا .oS هدننامز مالسلا هيلع فسوب هدرص«تنال و

eeل  

ste عیانص عیادب a! هبئاحور را او هی»بط صاوخ هدنا بوبا یدئه SS 
 ادتا هرکصندنافوط < یرهمرهش یدتا داش و  naeمالسلا هيلع حوا ن ماح ن

  galلصف ) ردروک ذم وید  SUلاوحارد  porنب  (pasیرمصع هدناربتعم
 تدم بوند یدلوا ی ها كلا نیفعاب وب ادتا  GFبوئازوا یت یینطسو

FS | (oF) یدلواروبقم تیم تبقاع بودیا روهقم راودعو روم ژرهش 
Berets ضب (x) را و شب چر بقا دوش م رارهدصدو ناس دا 

  talkیگسا  aireمخ ر هدعب ب واوا  alyهل  parنکل بوند راد د

 ترمضح لس مدقم ندنافوط ردبایطویس هدلئاوالا ب تاک  palهدنرل ګا بوزآ

 نب لینارز نب لیک ارت ن رصم نب س وارقب هدقدل وا ادیب اذاو افچ هضعب ضوب
 مدآ نب ناب ص  adeمالسلا  Gottیاجرب نمأمو یلاخ بولبربآ  peleنکس

 نوا كعدبا  erبوراو هرصع تدالو هلا هک برکت نت ! Jogهنرانک ۱

 لاب ها بونوق  selبوبا ر ھش رب نم می تینا هتعارز  Lsیرد اکر تو 1

  onlرد ثاات لصف) یدودآ  venلاوحا  5 baadن صم  Cpaتکوش

  Siegترصلو  2535 feyهل ! asهترخآ تقام توروس تئطاس تدم

ala, * صانم هنعالوال * مال ACA رهام (هررحم ) یدتسا تلحر 

(pee نی رمصم نب برا نایرد مار لصف) صاوفتا ead * oll | 

 |  noجاقرب هنرهش  Jeنيع هدر  Gotرجا دیعوب یداب وب یرهش یرلکدید
 | "هلصفم غیراوت هک  Ab autیدلوامولعم یلاوهدابز ندنوب نيفمالوارمسم

 | ) رد سماخ لصق  Gansنانص لاوحا  porنر  be (panناطلس نامز
  OIادا ندطبق كولم هدهنکسم حیاوف * بولوا  Gulنیناوقو تنطاس

gals, (سرادت نایرد سداس,لصف) زبدروک ذموید ردوب gels تسابر 

 یاوحاو  Coleد عباس لصف) ی دلوا « oleنامز هجن (سرادت نب قبلام |

 nee ی ی ی ی یو و رو ی و ی ی ار و و و سس بو اس ات اس و سس تورو توس تاتو

 2 یر (



ee ow Be 

jaa?) یداوا | مولدمیلاوحا (sibel > (اسد رد * هات لصف  ملطناولدی I 

 رد حسا  Gkلاوحا  $sیتمهو هرفاط توفو هرفاو ت« کک لها ( اار ن
Ber peg) نود ردوب ندیآ ادس a> po ادا oles gale esl ندصد lai 

  whysناول ادتنا  Gel ateردروک ذم هدربسافتوید رایدتا ادیب راج (23
 لاوحآ ضعب رد  (Leeیغاط دیذش یرفک نکل بولوا یسع

ALE LL سیلوط لاوحارد) pte gale (لصف gal aby یاب دعوا 
 نغاوا تسو دنزو  od parاشا ند هرشط بو °9 9 رلعدآ هن رونق رهش

alo mals) ترض> )52( یدروعیلا هدنارس شا T یارمس نودروتک هلربج 
 هراس مالساا  ablهراس هدقدراو هرصم نودیک ندنراتالو دور  SEاس

 بو وق هنګا قودنص نوعا قراتروق نرافک نیغلوا  Amolبواو بوبارا

 بوتلبا ههارك هاش  a paxكالفالا قلا  LISكرابم نوح قمالوا كاع

 یر: 9 ندنرازوک  allsكيارسقاح ن ندر 3 دروط بورب  stlسالوط یدرروک,

 هراس سل يلا  capsنیفع روق ىلا ن فا روا نسر تب

  ifهبهراس بواب زکو دنا تمارک ضع تمالع و ںو دب اه رج ہرک چ وا ںولچآ بودا هب و |

Ho pa> یدلوا باص کاک هناعا ن Mos, و ert) اه< | 

 یدالوا نکلبوا وا ژان راس gas دنا ۳ ,درمصم مهاربا

Seleبواوا نوتاخ هم و یک یدلکهدوجو  

gleكال  pinرب یردآرب ردیسم  ne۱ ممذع ثاا لص)ید روس تطاس ت تدمدهاب  

Gas535 لاوحا  ohنوماق  ( gle Foyنيفلوا یر «دنطلس ردن  
 ص هرصعدیل و یهاشداب الخ هعلاع one اس هدماش تدالو ندع دق

 لاوحارد رشع عیار لصف ) یدک هتخ یواوا ب ااغ avail طق بوک
 یدعک هن هلربج بولک هلرکسع هرصم Ol یهاشداب هقلاع ( ناورت نیدیلو
 عبچ کنن نوئوف بقل ود نوعرف ردوب ىلوا كنهعلاع كولم هدرسوم

 ردکءدءهاشدابنوعرف هدطق Sl) Lay اروک Je 4.2( وب ید یراهاشداب رصع

 نکردا تشدوارفص تشک نوع اراکش یدرابط هرفص نیغلوادنع رفاک دیلب دیلو

JSنینج برام نارفاک هشيمه (ع)یدئلوا  obلاوحارد رمشع سما لصف)  
 هدسعش نیغ هبصق هدن رق par بوعک ay GAC دیلونب !Oba مراره

 ee یتیدئاوا لیصفت هدورافوبیدچوک هنرهشفنم دعا بولوا نکس ۱ ۱

) vv ( 

۱ 
 ترصح ند هب راشف pda راحلوا ,|woke S هيه ابا نرمهح یرحاه نیفمالوا |

| 

E 
408 



oy. Feoبیک  

 ۱ لپ ا نوا abe 0 ار Goss هد امر كنو مال walla ats فسوپ

 al cule) cule KEI pw so Aad ly لصمر كلوب (nae ںوناوا سا

 |39 بو دا رام رب زو ه رب poled 9) wiles بودروت کد اوید دنا دنر

REESE 

 cule لس ید هدک دتا Sa ودن \iK هرلک اب ی رجب دن یر وما و بودروتوا :

 نوکرب (eA) نولوا ?be نور نددح ید Se ید dias كن آ قازوجوا |

cls ply ake |بودناتیاکش ندقلجا بودرغاج ینسو بوی وط ینراف بو  | 
 نیفع gh یتراق dam تردق هدقداخیص نسکوک A كرابم مالساا ade فو |

oeب ولب ییکودیا  allelناب ر هدرمسافت یدلک  GEولرد یکیا  Sa)نیکلب  
oO nemره هدکدر وک ادا قسو  abyهلج ید فس 9( باطخ 6أ  dew 

wl »> ۱ر وشا یدشمر 9  olنوع رف نالواهدنامز مال سلا هيلع یدوه نرضح  

 مراد لاوحارد مشع سداس (Jad ردژوک de go Gul مدقم Je زویرد |
 بواوادشعو King رابجو رفاک وب امادیشر لس یردب هد راوت (دیلو نناب زا ۱

 هدرسافت نکل وند یدلوا قرغهدلب رهن هلبا ,GIL ترضح ریدقت تبقام |

 فسوب ترضح بوت هتخن نا رن بعصعنب سواق ندرافک هدنتافو نابر
 هدننامز كنآ مالسلاهیلع فسوب بوب هناعا نکلبودنا توعد GT مالسلاهیلع |

bax! les 1نامر لح وام رفک سوراق *  EEیردارپ هدشاهو بورود  

exe] * oll |ردیعصعنسوناقیسوم نوعرف هک ردروک ذم هرزوا نیلوقدحا  

Jندتامز یسوب  Grates Soalugeد  poled * Wgیدو» هلبا فس وب هد راغو  

el |زویترد  saleزوتلا یسوم نوعرفو  So EEروترد بوناشپ  Sez || 
 jms) bel هللا و !ya تلالد ?ats تالود وبشا ی رلکدید یدشلما هاشدار 1

TEI E ۱نادعم ن مشاک ) Foyلاک هدرسصهردند هءااع  Sikes 
 ہد ګا بولوا ماب alk 2£ مارها نالوا اند yop هلا ان تارغ و ماکو ۱

 یابی ز یانب یلاع یکیا دشنام هوک نالوا مولعءان موسع هجورپ etl راول |

Gat |[هدکد توا قعردقس  E>القعو  fosرخ  guarافو هنجرخ یمده كلا  

 قلوایرلغ رشرا نم كس ردا Opa یر تكئش pars ر اص وصح زعا :

 هد-افو hy بواوا یر وز كلوب یوم نوعرف * رایدتا عنم ود رد ورم
 یدع ا  us peteولعر هدر هد .داو  sj 9 ۵ = on posدعلاع :

 mm re س ا ee ee نخ ص اسم س یو ےس

î 
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 2 | al Jabs gee ) نار ی ane ER RPS 5 ن !al ا (

 a | نوعی ن نوعر 0 نالو | روهسم یر ە صد ها مالساا als. oo ona تولد

 i ie Crd gb سواق ی يا كناسوم نوع pd ربغو cl) pnw * رلشعد ردو

 | ماس نی مرا ندوال ن BAe بواوا دیاون Gb ab یمودنک بصعءابناب رنا هوم تست سس تور تونس سس جواد
 ننابر هک ردوب روهشع هدیضاق سفت * نود ر دن دنا مالسل هیلع حوت نا

 | ردلاب ر نی بعصم نیدیلو یعسا هدر دوت ربسفت * ’ghee tintin هقلاع دیلو |
 | زوشرد نواوا Odes ‘si Ub ردسوباق el كلوب هدنناب رس لیحاو ءاروت لها

 | ردندندالواداع ندب یموقهدربسافتنک ۱* بوند راشی د ردشماشب هدا زند لی
 ۱ مسی بوند رایدبا برع BV هکردندنلسا ashe هدیناروک سفت * نوشد

 | یدلک هر Kno هدانز Dake زودرد نده سوب نوعر ‘ 9 یسوم نوعر 2 هدرب سافت

 1 ( واروهط) و دش و مدد دف وص !Gia الاحیاور قلوا هنسک oo | بوند

 j pe y هدناهعصا رهش ندنلسا داع مو5 نوعرُف هک ردلصخم a وا رب تست

 تواک هرم ەم توتیمهروط هدنآ gS هماش نیغلوا نویدم cule یدبا راطع

 ترا ںوروکه هج ارب یرب 099,81 ههخارب زوپ راق كوي ر هدنسهرشط لرهش

 رارادجاب هدر ها نکرریک هرهش بول [نوتاص زوپ راق كوب رب بوید قجتا هع
etlبوکچ ملا نیغلاق هنادرب هجاک هب وسراچ بولآ ینیزوپ راقرب یرب ره  

  هدنسویقرب كرهشیحد ودنک بود Sel لکد دیقمهلبادلب روما ظا یک احر ھش

 هدستاوررب بویترافیچ arth هجا abl مشب نوجا تیم نالکره بوروتوا
 نیفلوا نوعاط میظع هنلاذمکح بولآ هجا بوید pin راهربقم نب بوروط هدرباقم
 4 تافو یزف كنرپ ندنناملعتم كهاشداب تبفاع بودیا ae لام ده aah وا

  OAT forsee Pee on aeفک ی در 7

wy!و هجا بواب رونک یتیم  Keyههاشداب ںوتوط قو رخآ توتشاعازت  
+ 

  glyکتتطلس روما کای یو ی کیس  ey ere eslمالعا |

 عج نوا  poeزو یب ا ماس ی  ah diyقولوا دن
  Faoبونکب اقع كن وب هاشداب  tly syبوت  Fogتماعتساو تلادع لاک ||

oa هدک دشا تاوو هاشداب wo! تللاسم طد رو Elbe howe هلا ترص و 

 , Ueدوش ندوب دون>و \ , a cnalتولد روسک  stروم بواوا نوعرف | 1

  ale} ۴ترامسح هنساوعد تیهولا اش اے هلن اطرش رحم ! of baxوع  aulلالضلا ن ھ |

 دادوساو لاخلا داسفو ز  JUN)وأ لاوحا)  pineطخوت 229$ اجا كالوا هد |
ee a eae اس me re re AT ی ست. سوسن جدی ا 
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HK ovr eo 
eeeاسس ےہ یو ےب تک  

 هکید د ساع .ء نا wal ( Sone الا هلوح نل | (Jb مین ور تو نکیا تکي

‘iyلوا بولوا دزالب نونا «د رود هکیدرروتوا هئذک زویسا ندناعا هدا  

Btu; |؛  Gebفلم یدبا صوصخمهکولم  Geral yyهلزدلب بولوا  
 هدابهذم ه رهد "هرفکه رزواقلالد Sil (نوعجربالانیلا مناونظو) دوخاببوباط
 واتروص لزوکرب بوباط Wl بواوا یرغص یشیدرپ atl ys ساب, نیا بولوا
 | نتروصوفازو یرماس نویگنا یدردبا ما Gelb اکا هنموق سر وک رفص
 كانوعرف atl یرصب نسح یردبا اکا facial ینب DLAI بوزود

 ربد منبزکیرکت Sug كرلنوب ردرلئوب 5S e مس ws zal ee هدر رفاو

 راز دخت شا اکا ییدد bowl Se) رانا) ہرزوا ید دنلوا تباک> هدن ارق یدبا |ا

 ندنکبدد Pad ےکب رانا هدفاشک * راشءد یدراراءط ET 3999 نوعرف

 یدید (یرغ هلا نم کل تاعام "الا اهبااب ) ااطخ هنموق هرکص لس قرف
 لاوماو هدیسر هتاهندح یت ?sf ىجا ی 33? یئطاس لاح لک be بواد

 hed لل تبموا .gee oe ory رکم نیفلو oye cs یدونحو

 وچواب زویتردلهنوبن یسوم ترضح هدرپست اسفل ٭ a pa fi يت |
 قرق قح بودا روم تباغ اجاردتسا نیسایند كلوب یاعتق> كد هلب یرکب

 شاب و كمو سو رکو ن ندنزوک ندشنروب ندنزغا بوراو هیالخ هرکرب هدنوک |[
wsو عو عادصو یءهضو لنت, یہ بویلوا ۳ الصا  Awadید  

arsیشلدرب بو: < wgetهرکصتدکد سا توعد هن دی وب ئو تک ن 1€  

 (هررح ) ردروک ذم وید یدلوا یک سان ر اس بولپ زوب یلاوحا an كنو |
 هدر تسغتلأ ب ال بیمار (s ردراو لاوژر CUE ره * ردراود Ells ¢ مسن رم - مکی |

 Jane نکا شراق ید sels الوا یدیاراو gute ب ترد كوعرف |ا

 یدیا لیب زوبنرد یرع A) gal لد ثب یکنر ك اقص بواوا شراقزکس |
 یرافابا شا هشنا بولاصف یرللوق هسفیچ هشوقوب Kl راو یتآرب ی مجوا |

 oe دزد * یدرولوا رارب یعانا ترد یک رروب هدر ni هدلاحره بولاصق | ۱
 ۱ | لب * نوشد یداراقا a | cb وبا ر هااح oh تر >و تردق یعامرا | ۱

  (وا قرغ) ردروک ذم وید Gal gh وب هصقوازوک  وکو ازکب cy J هدخ راوت |
i”راز م ظع هدنوعد هناعا ینوب مالسااهیلع یموم ترضح |  iF 

 ( وب )

۱ 



KE ove Be 
 هلباذع عاونا نیفلوا رانالسم بواو هدنتلا للا ندعدق هدرمصم (OSE دانعوب ۱

 هلقح نها یسوم ترضح هجکرب al یب رف كسب ز وب هع یقیدالوق |
 هجن Jalal رکسع كيب زوب vs یدب نوا نوعرف یستریا بودیک هنف رط سدق
 زرفاک هلجج هلنوعرف بوچک ندارد sills abl اصع Yar هدکد ننب بودیک
 هدنضعب نکل بوئید یدیا لییزوبتردیرع كنوعرف هدرسافت (sams aly قرغ
 abl یسوم ترضح بوشد Gal لسیب BS زوتلا یرع ز ورد نطلس
 الصم هداسوم par باب هدلوا دلج یلاوحا ههاو قرع تیقیک و یس هلماعم

 ندئلسف كولم )552 رولا Slo لاوحارد pte aul لصف) هناوا رظن ردشمهک

 رحاس رهام ob ز ا زندنوب هدننامز بوک هن wd par هدنفرغ نوعرف یدنا توعرب

 میظعرب ردبا هطاحاندلوب كلنوک ’aa ینرهشرضم بوباشب لی زوب هج ىدبغوب
 IP ذم هدر سار مسو * gal ندراک زور WE هکیدردباب راو هوکراوتسا راص>

 یرادرسو یلوبقم مالسلا هيلع یسوع هرکص نوک Ful ندنوءرف قرغ هکرد

 نالوا قرغ هدنراق دراو توردنوک oper هلرکسع كب تردییرکب shy نالوا

GAL aSنب راسبوردنوک هباسوم ترض> ینالوا لةن لباق بودیا طبض  
 طبق ,نالوا شلاققا enor تودنا مجچ ی راهب بواص نب J plas اصوصخ

 :ant مالل |هیلع یسوم بوئود توکید Sey ندنرلما و دنکه نس اننا

 نکل بولوا تکیمزا (سوطلمنب نوگرد لاوحارد نورشع لصف) یدلک
 یداحلصف) یدیامرتحو مرکمتیاغ نیفلوا ندنلسف هتسک كوب رر atl طبق

 نورشعو ینالصف) یدروس تئطاس نامز قوح یر ناب

 لاوحارد نو رشعو لات لصو) یدلوا مولعم یلاوحا GL) ناسییرد
 سدا نایرد (نورشعو عبار لصف) یدروس تئطاس طاس تر ’reat هن (ادب pl صا

 ناب رد (نورشع وسداس لصف) سوطاب ناب رد (نو رو رها یا .ءاع لصف)

 نورشعو نمان لصف) JS Ue نارد (نورشعو عباس لصف ) سواام
 oes“ مسات لصف) یدلوا مولعم یلاوحا كل راهاشدار ,رفن شب وبسشا yo نایرد

Ug raheنایلس (قاسش لاوحا ضع! رد  dn pul cs et ath) pee 

eج رات * یدتنا ارسان عضو هوا  oralكنهلوب قاشش  
 نوعرف لاوحارد نو الت لصف) pacers رده سکرب ا !ws آ یمسا

 كبزوتلا gle یرللا هفب رمشسدق pate یکی لباب هدننامز كنوب (ج رعالا
 هجارخیخزیلانو Sylar pul silly لوتقم ینثلث Cel palin بواک هلرکسع رفن



 ل ےک

ov Beمو  
LT TTت — ل م ےس و مج  

 er ews pe ~ 97 هرسهم ی رلّصءد هدکد شا ل وذحتو رفح ںو بک

 كنت یلاع هن زوک كنوعرف ب وراو هرصم هل رکنسع نیکمامر و پیودتسبا
Ky!یرهش بوصاب ی 1  ualتودیک هند الو نرغم بوق  Ng peeهش  

 ندنرلهاش داپ مع هدقدنلوا pation نولوا نایشآموب ونارب و لیبقرف نیغقاب

YLندنفرط كن دق دلا یم ینور ردنکسا دع ندنفرط  eresنانو وام  

 ترضح بودبا طیضراکب ندنفرط یراصنراشک نالوا مورولم cams ندنفرط
 توراو هللا صاخ رادرسولدآ صاعلان ورع Goals? ul رکسع هدنتفالخ ¢

veحف  Poe tieredردهدنطرضع ناشیلاع دج تما نألا  * Gilg? 

de, Hakuكنو ندحو نافوط ردسونایطافد یفسا كطبف كولم زخآ  

Soulsكاج وا  OLزکس  deشل زوبجوا ككدهلوسر تر ندنوب  

 زویچ وا كدهتریه ندسونایطاقد ید ,wt بونید یدک !Judy زوفط
 ۱ el هللا و ردرْوک دم go یدک لی قلاناسءط

Bo .باب  yaleهک ناطق دوام لاوج,ارد  

 نع ءاوذا هن راضمب analy po كولم هلبانرخفو ممنوکسو LAS هت هقرفوب

 هش راتالوریجو ابسو Cage por ندنغ لولم هدنسهیشاخ ob كفاشکر اراد ید
 ,ELMS عاطم هدتاغ یسانعم كعبت یدرزعد هنایلوا gts عبت هنالوالام

 لی رک: کی كيیکیا ی راذتطلس ندى هفاطوشا ردروک ذه وبد ردکعذ عایشالاو
gas,لاوحاردلوا لصف) یدیا رفاکرپاط هشذوک یرنک | نولوا نع راد  

sles?را  ployناطع راضەد (مالسااهیلع ح ون ماس ن دشعفرا , ن 5  

 gta مالالا هملع لیعاعسا ترضح ناطق ass بولد pods? Ney رام

 | On als هدناس ple, ۱ * ts ردربمغ.دوه رباع روب نم هدفیعض لوقر بولد

 | كالاع مالسلا هيلع ح و دالوا هدنروهط ali tc مرکصا دح ون ناووط هلهح و

alleهلیعباوت یرب ره نولغاط  jbo,هتک نوراوهنع ناطعف هدکدتنا راستخا  
 هلماعطا نخ sales نامز بولوا درن ort هذلصا یذلوا هاشداب لقتسم بوک
 ادناند رع كولم یدلوا ناهج روه شم (dea ناطعم نیکعا عفر ?Joe ما

  OSیکیاولدآ مهرح برعب * ردوب  Lealكن ر هلبق برعیرب ره هکیدیاراو ||
۱ bo هل طدح vols! 

 هکندناراو جد یلغوا ولدار 4? هدشک ضعب * ردیسالعا دج

 | نایغطهدقداوب توق لاک ی “طاس wat jan نوند یدباندنلسن ai ناوغص
 ۳۳ س سم =~

 ( هرزوا (

  ~----—-— — cesس —
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onت  

 | مالسلاهیلع لیعاعا ةلناطعق برعلئانق cer بسفهالءروهجبون ذ یدلوا هرزوا |
 1 رباعیراکدبد ناطق هد هنده رات * oy ودی ناطعت نک له اهلجز دیلس

 || *رلشعد joy نیلب وس ad رع ادتا هکر دمالدلا هيلع ح ونی ماسندشرانا

daz ounجوا  pane?مسطو دوو داعموف هک ردهبراع ب رعیرب  || 
 || !ATs زدناطعت یرالعا دج هکر د هب رفتم برع a ley سددج و
 لصف) زدررک دم وند زدمالسلا هیلعلیعاع"| ی Jel دج هک ردهب ue ب رع

 و تبوس a lise هرم نسب ناتن برد Jaro اا
 یاب رس بولوا رهام رعاه ردوب نازاب طخ یت رعادتا هدینک fant ٭ بوند
 مالسلا هيلع ح ون نب ماس ن مرا هد دنګ نبا جرات نکل بونیذ یدراپوس حد
 df زع اد تا ,wis تالناوالا ناتنک aged Gly رع (G Ata كندالوا

 ادا ندندالوا میهاربا ore یدا ره J رند ردلیعاع*ا ن pom inh وس

 مدقم نامز هح ندنا ارز ردلکد AAV y ردعلوا كعد ردوا ints وس هج رع
 هدنرلکدا ندنس هفناط برع ah راموق dey مالسلا pede بیعشو ley دوه

GLEهن کم هلیس هدلاو نکفجنالغوایبعاعسا یلغوا ےھارب تربضح ردراو  
 ندنسهفناط یهرج نالوا نک اس هدنا ناسا برع هدک دنک بوب وق بويا
 * بوبدردراو ثیدحرپ هدب را حک ود یدل lads oil هدکد وب بونرکو ا

 زویچوانذننافو بولوا لزان یرلفر> زوه دجا ادتبا همدآ ترضح یخد هدنلګرپ
pate Seرس هشرزوا ځی رک شاب  Sbعاونا هدهنسساا عیجو یبیعو یناربعو  

 GI ماره !Gauls ماودرپ هلمانا رو roa nts هدشن | بوزاب راباتک هلمالقا

 رهو نیلب وس ادتبا قاغا عیجو ییرعو یناربعو ینایرس ald pont * پوبد
atsمدآ ترمضح ندیا عضو راباتک  adeردمالسلا  Keندرابحالا پک  I} 

 مو رنو رد نداهشو تیوفت خد ثیدو آر بونوا تیاور
 My ادا ندنع كولم (برعت نب GA لاو>ا رد SI لص) ردوا

 تسادر نیناوقوتطلسنییاو نایب هعاقو ندبا نیبعت رکسعو ندا عضو رلنابساپ و
HYقفار بهش * بوند ردوب ندا  dase! as Gil Gatردیلغوا  

 عبار لصف) معا هقاو ردراشعد سکعرب یما desde y اس بوبد رد راشعد

 اا نم فتو چ ( بت بجتب ای ا
 نیساذعا بودنا راز ae elle قارطارد مایع هدلصاردیلسن cig برع

 جوا هرهسش اعنص هدعب بولوق بقل gid ابسس SEI رسا oat یس اعاد
APR ERTS EEE AEA EES ۳ی زر  ig ki AL 

oe 
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 راه شر هلتمنصو BEG لاکو تف زو بیز عاونا هدب رام ضرا هدلوب كلبوک
 موق ,a. Mas SAT هنفلخ رهش لوا هدعب رتیدوق ابس cel ب ol رهدلا دب رف

 # رلشءد یدردتا انب دس ,ples ندنفوخ لیبس oS jou # رایدید ابس
 were یدباراویلغوا شب ولدآ dele رعشاو رع نالهکربج هد هه نا راز

pediبولوا یلغوا نوا هدیدحاو  SAAS)هلیجم راعا نورعشا مح ذم هدنک دزا  
 نطو هدنآ بودیک هماش تنالو ماذج من ناسغ ale بولوا نک اس هدنع
 xo مادری دسا am رب هلی ج دمدزا هدیناروک رسو تدحر وید رایدتا

aٹیدحرب  fol ally edنیربج لاوحارد سماخ لضف)  (Loe 
 دوع نالوا yi nds لاص oljas هلا ار نوکسواب EP see نوکسواح تیک
 هدئا نوردنوک هئسارا ماش هلا هکم بوما OS 4-9 ندنع راد نيس ae ا

 لصف) ردروک ذم یلغوارب ولدآمور كنابس نی pe هدسوماق * رلیدتا نطوت
 لیاوهبا allt تانثمءا فرح oS you (رج ن لثاو لاوحا رد سداس

 نارد عباس (Jest ردروکذموبد ردسشمروس تنطاس تدم A بوند
ENیجدوب  ass’یدروس تئطاس تدم  Byیزو فرفر یعما  

 مام شاب روذ ape دالوا LEG) رفعي نایب رد نمات لصف) رد هرزوا
 صاع لاوحارد gall لصف) یدلا ندنلا كنو تطاس بودبا جورخ هثسک مان
 هدقدلواءهاشداپ بودیاج ورخیدیا شاب روذ lS (رج نب قوعن برامنبا

Shamsبودا عفر ینوب هلدنواعم قلخ تبالو نام یلغوا  ayلصف) یدک  
 هنتخن یردب بوریدلاق یب Sue ple (رفهب نب نام لاوحارد شام لصف)
 ’abl ja as یدلا رفاعم cal بواوب تکوشو نوق لاک ینطلس بوک

 هرزوا توق یتثطاس (ممسا ناب رد phe یداح لصف) یدلوا رفظم ,at ره
 نا ددش لاوحارد رشع sl لصف) یدلوا tyler یودا مک یردب بولوا

Ly bibily abاو نک اس هدماش تیالو (روک ذلا  BITهام  
Galeلداع تیاغ نکل رفاک دیدش بولوا كتشم هدشطاس هلدادش یردارب  

 da dg wl دانع هدکد تا توعد ale! Sg pees دوهیدا

 ردرشع لا jas ( یدئلوار T saab 1a شب یدهک تخ دادش هدکد تا

 YP یدواکاسهاندنوتهدمب بوک هر هدننافودیدش یدارب(دامندادشلاوحا
 PP اغاتلالط رافکی کلالابو تماقدنلباسآ هراشیوا داع هفناط نالوا یوقكوب
 الو اج بويعا لوبق رانو هدک دتنا توعد on یرانوب دوه ترضح نیفلوا

 ) او )

 س سن سن ~~~



ow Beبیگ  
 نفاصوا تنج ندمالسا هبلع دوه دانعلها دادش (Gale رایدب الا ندناعاابآو |

a | بویلید دیلقت هتنچ اشاحدنع دیلبلوا هذکدنشیا “age?ضرعااو لوطاابضرا  | 

 || هکاصطیسهداز هریشمه یکیدردنوک هنننطاس مگرادد نیفاوا سرپ اوهتسدوز ||
 | نمک | كرهاوحو لاوما نالوا olla بوردنوک راربخ هلاعكلاع ماکح میججو ۱
 عساو تالنوکر حوا SEI هدندعو oy سع> ضرا eek تالو ںودروتک ۱

Hl seyنوریدتا اش یرهشمرا نالوا ابتدد رف هدازفا ح ورءاوه ںوخ  PE 

 بودنا ندرزو میس She نیراو یهدنجماو نراوبدورد هلجو ربنعو كسه
pleهللا رهاوژ  t-ورداین د قلخ هکیدر دنا عتصعو  LAKاس زءا رپ  

lanروده تویلوا  pesرذک ندقلوا  Fo!نارق یدنا ر رقم  eacks 

 هدکلاع عیج * ردوبدا مندشآ (دالبلاناهلثم قلخ ما یلاداملا تاذمرا)

 یدردلوط هلن اراک هویشراک,انروص بوخنالواراکوا رب ییجحما هدق داوا مامن هدا

 یارسریس رورسهو زورغم هلبایرتارفکر کسعراسو یراکب رفنزویشبهدعب (كاله)
 عطق ود مرک هتنجومریا همرارهش بودناروفوم مع هک اروصة یب روصقو
 بوابربا ندنرکسع نکیا راوقراکش هدقدلاقرب قانوقرب opal لا رم یطولزانم

JE OADورم ةتيدكصرتود * سشرکوربخ+یشرپهسلو  * bl 
GLEهشوهذم * رونارد هک یهک رواوا لاله * مکروک  plقلاخ  SEC 

 نامز ونامایب بواک arb Dalat هدننروص ناسناولت ۲ تاذللا مداه لیارزف هطا

 ندک الفابناج dim بضغ هن رزوارکسع day هدیناجورب بول نااور جور
 دادش fo رلددل وا لاله یراودنکو لاح یرآهرهز هدک ږاک كانلوه ههر

 هک ردنامز ولک دوش هلساررع نرمض> هک رد و (تربع) یدالی 39 زوعط

 یکیخدوا بولب روصوبد یکدتنا حرت هیهنسکرب EP نسنافولخم حاورا ضباق
 هت هج زکلاب ندیک نالوا قرخقلخ هدابرذ ots مدعا رت هبیریغند هنسک
 یتحور هکیدبا دادش یصکیا ,cal GAME ماهم نالتزوق هدنتسوا یسراپ
 !wy ع رضتودعهروک ,alk ندقارا Gab یرهش gost نکرد ا ضبق

 تزع لب ارزعاب هکدلکادن ندقحیانج * هدکد ید یدلوا سسم نیغمالوا ردقم

 بوراتوقندالب لواینآ یدیادادش قجنالغوا نالتروق ندقرغ نوجه> مالجو |
 رارصا هراسخو رفک وراکنا هعیهولا ere نکیشهرب ولامو تلم ردفوب هدک دوبب |

(yw) 
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age ely! Naat Srna درا Se هک ردب If » (تربع) gat ۱ 

 یدلوا pote ك مرک ورد رندا نکا !gh“ روم oP ند رسما رظا بوروط Ay را ۱

 wld cob ن نسهود eats تیالو ی ر ندهباص ,دتفالخ هب وام ءا رع ترسوحالا 7

Sos ||تودارذک  ace}در»  afبول ویروس هر روا | یخی دلباب  By CAME 

 | de ۷ hel رد 5 pace "(Yanks yo ول مول * توکنع ped) pas رد د کی 5 یاب ۱

CSE ladles geo" |ماناو ڻي :سفواا رو رم  Juرب نخر دروط یلاخورو هلا  

۹ ۳ 1 ۰ ۱ 5 11 
 WS لک هریش-بوا | یسولطیکنا ندرها ج شالزویکنر cL | تولوا ریوصو

wal SF Seago ۰چ وروچمه هدکدنسیا كمرک رارکتءهرهش بولوب هدارچ تلاح  
 یلاحوب پولک هءا شاب هبه دم نوئود نازحاو Fy بولوا ناهن ندنرظذناور 1

 هزب نرهشمرا لسو هبلع هللا لص لوسر ترمه> alse fans هدک دتا تیاکح |

 ن eg یواهو د ?Yass | ال!رد شمال وا ردعم كمرک ناسا | بودا فصو

As. 0هکرد و رم * یدید راب دروس ود ردك ر هس ره  a, 

 eee ot KAS هناعا oe \ بولوا EEN ices کی

te ed aرک تالاا رح * ا دادشن ۳ 2  

 ey هسردب یدشهوق ماتم اق any یو با EY اتو تاذ مرا د ادیدادش

 و ee ees تمم هم بم ت یھ

 ت ت سس ۰ a ساب تست و و سس وحی سس مس -- 2

 ا ’aR a یر کا Ae nine wok ae زود 1

va ( 3) Bat + pp aف  ihe Les!111 دادشانا * دیدلار  

 aa x gin Med خاو * درمعلا | نصطا بحاص /

aE na 

  ifتىدا  JOYقفالا رم یمدن دصص اناناو * در نم  als * alliعرزک ۱
 ردارب داعنا Sige) لاوحارد رشع ساخلصف) * دیصح ادب طسو |

 نال !ots هدنکاله داعموف هک ردروک ae ons راوت (ons) رک ادا دش 1

 ۱ و هدکدتاهحوت <a نا نکنارفاک ugly هدقاو Lb هد هکم aut وادآ |

  dustsدن د ردلاع قلاق كن وم هداند نکد هلی د  UNSشکر کید ۱

BS هکردب ورم * یداشب ردقوابولوا لوبق یتجاح نیکی اجر نر رک یوق 
3 ۳ 

 درد دوان رناس کسیرب ره بويل سر جد یر هدک دا تافووا
wakes ۱ یشوق ۱ a 

ileal یکیدت!تافو بواک یلجا كلا بواوادبلی ما كنيجندب بوباشب لیذو | 

| 
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  leyنانقل  Foهسکرندلواردقوبشلتروق )25( یدرب و ناج بوشد * :
 ! asكي  * awadl, ee Seرع ast ( دب ال ایا  beثم ) دم  ‘aadهلال :

| Grell. ۳ هنسسک یرمغ ردي cla نالوا ی ail a نع ola وشاردنزاشا 

 ك مد هروک تباور هرو  atدس ءا )ءا هلاو روئاوا نظ قلوا ( ۱

 ١ ندرفاب abel ساط نوه؟-الک لیس هش الو A SA ناو هدجاس لا هدب رخ |

 دس نوه وص GIS برق بوری داب دیشندس EP رر gets لوط
 انس اه دعه یدس هد تک jou *# نون د یدشلباب Jobs جاقرب ندرومد هدرا ود

 هک ردن gle سدعلب كح هک هدیعاشا نربدباییآ هدر سافت نکل بوش د یدردباب

 | هدنعک ردروک Ww هد راوئو pula (هصذ ) dies یدرداب هلداتفزو شاط

 BEEN Lae Joy الوط ید ا:هدنآابس رهش نالوا je le یکن رو
abt |روهغبر فط عاونا درب  of!هکند,ا رو ۳ لوشو روم“  Rag | 

 | ارد نیک هلوب قلبا all نیفلوا By لصتمو Hts هش Jy Gy نوناسب وارو
 رلغاب لص م لد هماش ندنع رلندىک ,ais * ید زراف ندنرارب by یشنآقلخ

  رلنوناخ oper Gals لها یدراریو ot وک رو نوکه بو رود هدن ارا

 | ی هل.ط Sos alee نورک | فالسا تو ہدنساراراغاب we وڏ هلبط هن رلشاب

 ۱ هدرا تالو لوا هج دو 279$? هلا لار ءاتص نیغلوا لامالام able ge عاونا

 | تفاطل بوبلوا ضرا تارش>راسو كکس هرب هلهک برقع نالیب الصا
 1 وشا یدنا اشح lame هدتساغ ,ve dal هلا اروا ا و اوهو بآ

 | ندنایغطو نایصع یرانرب ۱ eal رفنچوانوا هدنحا pS ore هنلخ تیالو

 | (انرافس سا نیب دعای اش ر )اصوصخ ,ne ik 2: اد ot رازوب نودنا عنم

 | لیس ی | (alle بصغ نامزدعد نیک تداکش ous ناتس و el بود

 | مو لازمو بارخ Gly رک | بوقیپ Gay st لی ورپ لیس نالوا مرعلا
 ۱ دوخأب م lam هه دن دیه راغا هماش ناسع هش ها ندنع .Si بودا بارغو |

 ne اب LoS | بودیک هناعدزاهنب رحدسا هزاححو هبهماهتهعازش |
aS) get |وب * یدلو \ ناکما  S nadیساع نرّهح هصح تبار  alsلا  le 

tor139292 ندیدج ند روهط بواوا «  Le tight307  | 

 هلاو رکشا او م کر قزر نم اولک لاعو نيڪ ن ع ناتح al‘ مهنكس ba ناک

 qe rida و مرعلا ایم Parad اسراف اوضرعاو روفغ برو ab هدلب

Onaطج لکا یتاوذ  ny slyرا ردد نم "یشو  Peds |Sلهو اورفكاع ا نخ  

AEs aes 
eee 
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 | ,gl : رف ۳۳ یرقانهف انکا قلا یرفلآ نرد و مه ers رب
pall Lg |اه بذ او مس  Sdر اولاشف نیئما اما و  L~دغا  iyانرافس.ا  ghey۱ |  

 روکشرابص لکل تاب ال كلذ فنا oot لک مهانف مو بیدا احآ مه ?shan مینا

 ندنراتبآ (نیشمولا نم افیرفالا هوعیناه هنظ سلبا مهیا قد دلو |

 oles) ددسوذ لاوحا رد رشد سداس لصف ) راشعد رد هصق وب دارم | |

 دادش ,as كوب بویعیا رڪڪذ Sy ناک ضع یدلوا مولع ىلاوحا |

 E نایردرشع هنگ !wr ( pate وارک ذ Fo ok یا

 یدلوا  ولعم یلاوحا رب اس Gal زوک ذمو روهشم هلکنا بول وا شبار یقل |

 هدف راوتورسافت ( ,foil J بعص نین رقلاود لاوحارد pte نمان لصف ) |
 ناکمو نامزو بسسنو ےساكنی:رقلاوذ نالوا روک ذم هدن ارق Gob یب وجاب دس
 بولواردنکسا یبعسا دیکر کا هجرکا ںونوارلفالتخا ےظع هدن ما هصاورعو |

 نینرعلاود ند سابع نا ترمه نیم رنک | aM راشعد یدبا یابوب یور

joes |مو هدق داروص ود  Gal dormید یسهلکوذ یهدن وا بورد  

 راثلاوذ ردراو یطلودمدرلع"ا نع لولم رک | ارز aldo هنکو دبا ندع "

 ناکدق (مظا) 55 عبت اصوصخ یک ندجوذ نزیوذ نیعاوذ نونلاوذ ساونوذ |
 براغملاو قرا ش٣ا علب * دنفم pF ضرالاىف الع اکام × السم ىدج نینرتااوذ |ا

pce |مب >نع ها بایسا *  BESS * Absود ردع راو ۱ یسلوا  

 هفتا ن سه نالوا lus برع ?ls هاشم رهسا یدو نیکعا قيقح | ۱

 ءامدق شعب و * بودد نیلعالا كالم نینرفااوذ بعصااناا دابا peal ( یدابالا |

 * حعم مع | ت دج arth * اب وات ح7ا Os sally ذبءصلاو (ظن) بچ +ارجش

 Jab بلا نط بسجرب یسلوا شبارا نب بعص یرلک دید نینرتلاوذ نیکچد |
I:لیصافت نالوا هدنلاوحا كنو و لیقو لاق هدباب وب ردعلوا برفا هتخو بوصاو  

 | وبتشا * یدنلوا رایتخا راصتخا دلع وپ Ge هدلاوجالا ةه نسم eal باب |
 هنلاوحا رأس هوا ندنع لولم oF بویلوا نینرتلاوذ هدنفیقح Gals بعص
 رشع عسان لصف) !holy gr اع معا هللاو * ر ولوا شمال !ells لصاح عالطا |

2 ay TTT 

VIFTIT: ۳ 

 ه-شذوک بواوا یردار اب !des ترا رلا نن بعص هک (ههرا راتل | راتلاذ لاوحارد 1
 هدراکزور بوزکی لام فارظانیخاوا هدنکو شو توق تباغ تنطاسیدیارفاک رابط |

Por reرحم ن  Ltیو دنلب هدنلکتش هراثم هدرارج ضهب و هدنرانک  
 ۱ اردا تراشا هد لک نود ردلکد روم یسهنوا ندنوب هدنزارز واو رالیم دبننام

 ( رلئروص (



 هده هرا داخلا هدب < # OE نمرو مسا تو دنک بولت رلد د روم

Ms SF igs نا روک ذم هدن 1a نکل یدررد Uni allyd 

 ی سع رفا لاوحارد ضهب رد نورشع لصف) , (anهب رغه « Aحف بودا

 نیفعاب وای رهشر هدنا ده طبضو  aw eh #3نورشعو یداحلصف )رلیدوق

 ندمدآ نب کر درو هنسوماو یدتا ’ye. as ۱ یعلوا تک وو تردقو
 سانس نالوا هربسلا بت رغ هروصلا بیجم واقانا درب والا رر ندنرافرطرپ نامه

 ندرلنا نع لها ats gale wish هث دنک رفاو نددقاط یراکدد

 Et * ردکعد یکشدوقروق یسانعرلددوقرلیدو راعذالاوذ یعل cy بوزوف -

 راعدالاود هدکنحنودا رفس acc سواکک یهاشداب مگهکر دروک ذم هددنآوخریم

 هلبطرش ey و یتا بودیسشبا ینزق انسحرب كلوب سواکک بوجاق بونیص
 هدهعلق نوئوط یباوتو یسواکیک زاعذالاوذ هدنسانا رورسو روس توشراب

 هلروالد رفن كب بودشبا هدمت لازنب متسز ندنراکب سواکیک ییکیدتبا سبح
 Firs gay 992 Gu 9 = ندنفوح LT رامدالاوذ هدک دلکنودنار اغلا

 هم تیالو بولآ یزق یخدوا بور و ۱ هسواکیک هلبا هراچ د: 4 راج ددع كب ینزف

 Pans د لیحرش راض ءب ( لیحارش لاوحارد نورشعو شعو ,Gt لصف ( یدلک

Lolیذیارداهو اناوتو ریدمو لقاع ندنلس لئاو نب كسكس نالوا روک ذم  * 
 ناشلا مظع ناطاس ناب رن كالام ن لیحارش هک زدروک he هدیلعت ماما رس

 یهاشداب ن "روح folk de رط ررب pu diols یلک هللاوفا فالتخا بواوا

dit oreمان ن ۹1  gals 3 12. rel Ve eanناهلس بونلحاکن  Sper 

oleهلیصفت ر هدعب بوغوط سالب قجهلوا  TUFهلبیسرپ  al 

 دعراف ی سا بولوا ندنح ا كئسعلب هدر Tall نایهبم نبات نونا

achلصف) ردر وک د د ردهحاوراب هعلباب  GIراه ده نای رد نورشعو  

(ilealرات  oars GNFیردب  ds yنالوا سافت نکل بوند یدک  

 (سقلب لاوحارد نورشعو عبار لصف) رولوا مولعم الاح میکتن ر دغلاخ هرب رقت
 بود رد رف سه رفا هدنس adil eb oa داهده یه تفت نا را

 *ردیدج كسقلب ابس نب قیصن ,SENG CAG ساع ندجوذ هدسوماق
 نکل بوند ردندجوذ ناسیلیا هلازاوآ بوخ ینعب ندیا gil lame! eats رابد
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 (Pade نع كولم Saath قرق یرد زد زق ناب ری CMs لیحارم# هدر سافت
 یوادحانا) یدئلوا حرش هد هیج وب مکن یدباندنجت یسانا كسيقلب بود

oeلمس بم فن (سولج) رد رش شید اجب ناک  bathليج ارش  

en | ۱اسا  beats Elbo ptان نکل اید هایشداب «لودنک ن فرا  

 ای كع | لّرع ul ق اخ هدقدلشاب هد pai ا كنساباعر بولوا ۳۹

 نوکود یر or Blass Sie رم ott هدنرافدلواردق |

a ate ne Ke2 كلبا راتخا فرب  ‘oHندنم  

 لاجو نس> Jal کر دب ورم *رابدسا هاشداب dala يسعلب بود | یر

 فاکنتساندتتاطا fy فارطا كولم يذل وا SID ةبحاصو «dale رب دم تیاعو
areینهلج  TPES am onl 9 3 psنوکرب  plesهکمروک تاذ اب ول  

 تايه رابکو را اص ہد "سەر شطبوروتوا هدندرا ody peer هناوتډ هناد

al “hesبوروط هرزوآ ابا  Seleالوا هنسک نالوا  ailهد”  oral 

 ورک دعوا dab Fal pa هدقدلزوب ناوبد یدردیا ضطرع ندارم

 ندرلپسوحم 259 هلجو یسودنک یدراکب n ك , pnw ols یراومق

 دوخا كب (Plog كن ر کسع هک دن و رم ( وا رکسع) epee‘ دشوک نولوا

 ۱ Sage لها راض ەد ید ارا درم س٥ BLL 55 gb رکتیرب ره هکیدناراویدیاق كم ژ رو

 چود یدا ante i كس ,نوا ر sit هنسک جوا زوتوا زوبجوآ

 | ةفناط ,ana) ck ره 2 .ok ۳ نوا نابه هدتآ وررب * رولوا

 رکسسع رفن كب زوب یر ره بوند لبق هللا فاق فرح رسک cope ناسا

 ره-ش هد سقلب هک ردروک ذم هدبلعد سیارع ( وا شرع ) !ga یطباض
 apt de 5b PMR NE oF هدنسهرشط اعنص

 جم a“ كياربس ب ۴ ا عاونا ilo; chp مو مضر
esoنوع وا  Or gal pant Jsكرد ترد نددجر زاب و نددمز  

 | هطوا ددبع ید alt if ندرزو A CP هلدجرب زو توفا و رد هرزوا
 ناپ کس لوط ارزونوا ارناسکس یعافثراو ضرعو لوط كنس هلج ةکیدردباب

 مطب ا ا برس"

alt ۰۰۰۰۰۹۰۰ 

 ) یعرع (



ory Boەچ  
 | سس سحر

  et:ا قرف , Piaیدیا عاردزوئوا  (Joa)هکر دروک ڏه هد راوئوریساعت | ۱
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 el بور وربح اک وب رق کو دا هندعفاو تواک تفت 4559 برعرب oh ری

Iی ناب  Gresهدسوماو * وند یدتا لیصلتس اع هدرا وید ردکجەداروھط  

 ۳ .لصف) ردروک ذعوید لاو ای دا ا .Je زوینا | هنس مان ot ‘7? دوا



Seو هر«.  

 تکوشو توقوذ ناطاس ( IKE) نب دره نی هعیکو ن ناشزف 01 یاس

ole,لالخو  Gab (لصف SUدهربا لاوحا ضصهبرد نیسهب راو ) هدشک ضعب 

 Gal ندنع همدا تراطا ت \aa y هدتسوماق بوند ردحاص یا تن ردب

 اث (Sa ردرو نود sold ll نالوا كاله Chal نب ةهرآ
 عبار : لصف) یدلوا مولعه لاو حا ( ب راح نب نابهص Uz رد نيم راو

eA cnet slyیدلوا مولعه یلاوحا رلشعد حبت نب دورع راضءب جم  
 زومشم هلبقلوب نيفلواولمراب یتاآ (رتاتشلاوذ لا N93“ لاوحارد Cams راو سماخ لصف)
 كب نالوا Sane موق بولوا طساقو راج طدالو رجاق یدیا anise یمسا ںولوا
 * رهلوب طوقس ندفافعسا chal ae Vole هکاتنیدردنا طولموق Je هراهداز

 نوحا دوهعم دوصم یءهداز & , ولدا سا وئود سوه Sols ye Vidal س

 هنر, Lg Sl قلخ تبالو نیک الهبوروا هلغاجم ساونوذ ینوب هدکد روټک

 رددفسوبیمس|(ناسحنب ساونوذلاوحاردنیعب راو سداسلصف ) رایدروک تفت
 JS (تیاکح) یدلوا روهشم هلبقاوب نیغلوا یرلجاص شاروا ost یبیوسیک
 یرب نداراصت UF هدینازوک سفت هدا * دوقولا تاذ راثلا دودخالآ باا

aeتوراو  bandیب  GZنار  Raeهدنع یدوهب ساونوذ  

 بر دزافروفچ عارذ مشکیا نوا cee 33 یلوط بولک هلی رکسع هدک دنشیا
Taleهنچما یراذیعود هشد یکلوا پوریدقا شنا  oFكي نوا هلهجووب  

palهدک دتا لاله و كم  worl aSرصیفنالوا نداراصت  dog) 

 4 ot یهاشداب شبح نیمی ساما ردقازوا ace میالو مب هدک دنا تباکش

 ols هدفدراو همان ogo ot! Sigler نیسغلوا ندا راصا هکع « ردنوک همان

 هدکنح بوردنوکر کسع Ch, GE هنع hl رادمانرادرس یکیاوادآ ههریاو طاب را
 بوراو ab رد دوخاب یدلوا قرع هدب بونب هبیک بوچاف بونص ساونود
 ندنرللا هعباسب نع تنطلس هدعب * یدلوا قرغ بورک بوبد تآ ندتفوخ
 GIF ند هدهب نوالوا طض لب شع ن دنفرط یهاشداب شبح ب ودیک

 ندحوذ هرکصندسا ونوذ coats نیا خم رات * رلیدتا طیض رلتالس» هلی ر وهط

 عقاو هدنسارا یت رف ساونوذ antl OF بونیدردوب نه كوام رخآ بوک هتخت
 دنسک ج وا دودخا باعا هدنسهیسشاح هداز مع كنضاق مسذت * ردشلوا

 ردسا ونود هدنارص Gy, pect هد Sy 9$( س ونایطنا ele یر هک رد

a 

 یهاشداب walla شت | ندنرلجما دودخا فاس ضع هدیدحاورمقت * بوند | ۲



o. Beبو  

ogi,ندشآ (قب رطا باذع مهلو منهج باذع مهلف) یدتا كاله بوقا  
 | یراصن ole لها هکردروک de هدماشه ناربس(تیاور ) راشعد ردوب داره

 رارصا همال ارات و بود مرد | Ja یرایعود هنتبد Ful تولک سا وئوذ هدنراقدلوا

 هشن آ نیک كرانالس نورذزاف Jogi لوس ینالوط نیکعا راتخا تداهسشو

 هک یرکب هلهجووب بوسدکن غالوف Gay Sel بوربق AP نیک بوتآ
 دوا بودیا Male pad بوجاق یرب ندرلنموم بودیا Die wt بیرق

leهب  grشع نیکمردنوک  Sue dh.هليا یک بوردنوک یبههراو طاب را  
daleبوشاوص بولک ساونوذ هدنرافدقیچ هنع یاب رد  ageاب رد یت آ  

 ندشیخرومو نب رسفم هددناوخربم ی رات (تیاور) یدلوا GF بولاص

 لباقر, نوجا رح“ ماما هدفدلواربب Gy زو رهام رحاسرپ ثلساووذ هکردبورج
 بانج كن هنسکرب هدتلارب نکردیک هل" درک اش نوکرب بورن و هدک دنسبا تکی

pba dieترارحو رثأن تباغ هنبلق پودیشیا  OSEههکو ا بولاق بوروط  
Oeyیاجرو ینارون شوهر, فراعو شوپ سالب هدنجما بولوب نیسوبق  

 هک كدلوب هج نس Say لغوا اکو ب بهار بوزوک بغار تداسبع بهار
 نلاو>اما مریخ مالغ بوبذ مهرزوا Le لاک ندلاع قلخو ela هلهایک نب
 یترارسا ندرارمشا رافک بوروتک هناعا ینارمق gill بجاوریب هدک تبا مالعا
 هبهار هدشاک تودیک هرحاس هعفدره مالغ هدعب بور و Ue هزارصا هراربسا

 wy نوک بولوا هوعدلا باسم نیفلوا رهک, lex ye se بوبارغوا

geبوروک شلکربا  cmeوید ردشلوا رذکم نام رک ءوک یاهردژارب بوروص  
 هتمارکو ب هدکدتک بولکج ردژا نیفماغض نیسهقرا هلبلا بو راو هدکد لرب وربخ

 ەدقداەوق تون رود هن رزوا كملخ نالسرار نوکر هن 9 تودنا بن قاخ

 بودیک 4( 5? نولکج نیکی وس زور ST هتغالوق كنالسرا مالغ
 هناعارک اکا مالسغ بولاقن>امابطا بواوا یعا یسجوفرب كساونوذ هدعب |

 ی نیفاصهباوب ہرکصاد داره لوصحنود eon اعد هکمروک كل ززوک كسرولک

 نفیدلجآیزوک AT هاشداب بود هغ اراکشآ هرابغا یراکدرورپ رارسا ترورض |

 Vy هدکد یدیرکت Jol نوید یدرب glad یلاعت یرکت بوروص on بوروک ۱

Het 85هک  abo onآںولوارداق  GSHسهارک هاشبوب در دق ویر  

 ۱ یدرک اش كرب زونیفءهرویب لتق هدک دید بودا ماریاوبد ah وس gael رورفم مک
 دلدحا یم“ ینزوک كلوب بودرونک ین آهدکدید

 _ هدک دیدیدلجا doles مب بود

 ENT a PR ICE A SE i a) یا ا

 ) کر, زو (



 جک ony لمس

 بولد مرولبب هدیا لەت a ei هنس هلوءهوب نب بوروص بودروتک یریزو |

 هل ده کشا بویعد دوا بوبد یدرد شرا ےک dle وب نس ەمالغ هاشداب
 wt Srey واضر بو دبا aS لوا دتره هنچواوب بودروتک یه ار هدک دلی وس
 لب فلاخم اکا اعد مالع wg of هفعا ab رد ییالغ رو دا لتفیجاح هل هار

 بودرونک ST ءاشداپ بواک خاص مالغ بوتاب رلناوا لکو م هلبا ھهرپ بوسا
olریوروص  oleلاله  olesهغاشا ندغاط كسب * هدک دد یدر و  

GETهدنراک دنلبابورو  SEقاح ندغاط یرللک وم بوسا ل,  Tal Seمالغ بوت  
 acim ویّتیاررض هدنراق دروا ہلرا رن ںوصآ هنج اغار log آءاشداب هدک دک هرهش

ekeبوقاب شت  Soy!تدم ںویمک دوا بولت | راقوا ندقاریا بويا  
 pole رفاک یا کا مالغ توقا هل و هاشداب Fat نوک ید ندنیلص

 پو دتآ ف قوار اکب بود (مالغل ر رخت كرتا ON لتق ین

 NAS pany nat ج نالوارظانو pole هدک دتا obs tase 1 یکی کیدید دوا

 یراب رقم ههاشداپ # رایدلوا ool لهاوید (مالفلا اذه برب (LT یثکا
rd yeaكدارغوا هک غد  or? Kuaبوياق هرلنالتس#  val oa esیکتسا برر  

atheیرلنیءود  etlبوت آ  Geهرکص  lsh Fogle, dae Wel 
pageهک  ah as ais,هدر قلوا  SIنالسغوا ن  atتردق نک ا  

 ید نولاخ بود هعود ندناعا بوقروق ندهالا هن 1 is نویلب وس هلو

 یاعتهللا ردقوب یا هدکد رد ماب Sok! DAS د هکر سا یی حس لغوا

 هد : اهليلغوا ی ودنک نوتاخ eee ES هسر و ,ols EN هر

 بناجبولوا باغ ندنرازوک Cale So یسکیا JL § بویءاب الصا نکل بوتآ
 ناب رپ و نازوس GIS  یچبوابا بول اق pil هلقح plese واب راغی هتمالس
 هدنرزواحاعا eal 2, هدنع هدننامز رع ترمع> jos هک رد و رح * یدشا

 SENS at bo alle ندنرب ینیلا ناروط هدنتسوا ینادخنز بوروک بولص رب
yبوشاش رلنروک بولک ه  ofیجدوا نواب ردنوک ریخ  Galهدقدروص هرابحالا  

wise] ‘casںودردمالغ نالصا هددودحا  oraلوسر تاس 4, یهارع  

 ندلوسر ترضح هشد>ورب.فت بنک (تیاور) یدنلوا نفدو نيفکت هرزوا
 نالغوارباکا هاشداب هکعرکوا Ar هدقدلوارس یرحاس كهاشداب رب هکر دی و ره

 نوک رب یدل وا بحو دهم اکا مالغ بولوا بهاررب هدنتسوا لوب بور و
 بهار BTV براب بول آ شاطرب هللا مالغ نیسغتوط یناوب كقلخ نالسیرپ



¬ ony eo 

  Leهبا زاکوس ند  JS Lgهدعب < 50( "اله بوث آ بوید هلبا
 برو دل افض هلا نذاب یرهتسخو یرلناغوط نسزوک ندنسسانا  aldolیگنرب

wal هدک دید یدحا عر بوروص 6ا lool هدودحا یزوک كنيحاصم 

 ریهکشا  OSاکس ید وا نود نشدلوا بیس مالغ « Jlنوید یداکندن

oS دعود بولد نود ندد :تودرونک oS درب و هلا یهار نیکغا رهککشا 

 یکيا هلا هتسد  dis wetهوهاشا ندغاطرب هدقدلوا ت ود لوا دن م ید دم

 هغاط نوروس قعا  dalamءااله رالوا هلبب ب ولصراص غاط نیکعا اعد

| Spears SEN ق رغ بوریدنب هب Ly Sy هاشداب هدک دلک مالغ بولوا 
 نس ههاشداب هدک دلک مالغ هپولوا قرغرلتلوا هل هدنرلک دردن  rel JS 5نیس

 قاح  gl deهللامسب ) بولا قوارب ندمشکرت 8 بقصآ ینب بودیا عج
 آ اکب وید (مالذلا ب  asfیالوق هلیشاق هدکدتیا لع هلب زوس كمالغ نیکعد

  aul 3قلخ هلج هدقدلوا دیهش یوتقوط ( ATبولک هناعاوید (مالغلا بر

 هدنرلما بوریدزاق راروچ نیکعد كدارغوا هکفادقروف یرابحاصم ههاشداب
 یرلنیءود ندناعا بوریدقا شنآ  atlهل-..نحالغوا ید تروعرب و آ

 هدکدتبا ددرت نولک هغلتا ( gt Sgنیسهرزوا نح ند هلباربض هشن آ هنآ یا
 هشن آ نوناخ نیکعد  op ule * Goضد هکر دب ورح ندیلع ترضح |

GIN لالح bed قح یتعلحاکن یتسمثمه ودنک aww سوح كولم 

 | یبودنک بوري دقاب راشن [بوریدزاق رروقج هدنرلک دیا لوبق نیکلیوس نالیوید
 قیدصت  GALENهدناتس یک ردروک ذعهدماشهناربسهشب (تباور)یدت آ هنا

 تیالو لها  OLSراب وک بولوا نائوا دبع  Ae alate gloat clsرد هرکوا
 یهالا دع لغو ا د مات بولوارحاسرپ  gagدبامر هرزوا یسعنید هدعببورپ

edly atlas بونوق AS رج هدنسارا یسدیرق رحاس هلب رهش OLS بولک 

ABs هدشراو هرحاس نوکر ه بولک هناعا Ugh ینراتدابع هم دارغوا اکوب || 
 ردت بوللکا هدنناب بوپارغوا  dtیمظعا ےسا نوکرب بونرک و ا قە رش ماک>ا

  5دوا بود ترکوا  van Sajlassیک هدنظع> هللا د.ع هدک دید نسهیلک

  Moleقجاوب هدقدغاب مسارب نامه بوتآ هشت اررپررب بوزاب هب هنسیئررب |

 مدالک !كسردا اما ها شاف یترس سپ نس شاب و شلوپ هدک دیدهدباع بوبد [|
| Yoo! بقدبا اعد هلايا طرش هرفاک ضب مره بورار هرهش alle بوبد 

 |  deeمجادجاوءابآب ورونک یوی «دقدلواهاشداپ مولعم یرلقدلواغش هلنامارهتبخ .
۳۳ 

 ےن نت سم و وا و و وتو وتو و سو سس س |
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 ی ی ی ی ی ی و ی ی جی رس ی ی ی اس ی ی ی سس ی ی ی تی سا و سس اس ید ست ورد رم

a Eس  eeس سا اسس ا ل © ام  

bs ۱لدز ون  hyمرمک كغالوقو  E jeأ كنا هدک دید نس  

 ۱ بولد S42 £: هدک د اک تویلوا رمت صا od AS asl én بو ردنوک هغاط

as دوا تورو ص کا هاشداب بوند ن هدا لس ی asd] oll 

 كهللادنع لاا صع یک ەدنلا نود ST لتف درگ هارک هاش OE ردنداهش |ا

 هلج نولوا اله هدرب ییلدروط aldol SL 3 هدفدلوا دیه بوزان شاب

 هلبا نامز رور هدعب بولوا ناش ناجو لدزا بوروک یلاوحاوب نارجت لها
 هدننامز رگ ترضح هک ردب و ره ندقاحشا yl x یدلک ناصقلو لاوز هن راشد

aX, tlsكهللادبعروب نم نکر زاق ییهبارخرب  Blab zieهک رایدروک هدنجما  
ogy gio!هزات ندهرا راب دردلاقیلا هک .دنحره شموق هنتسوا یسراب یهدنشاب لا  

 هدنفمراب یدرولوا نکاس ناقںوناہ هش رزوا هراب هج راکدرویلاص یناا نوقآناق

slتولوا  iowیدا هللا یب ر  legهدنرکدردنوک ربخ هرگ  Hsاح  

 ندهیگروما دودخا ‘09-4 رایدتا ab وا نیکعد Srl هل ارمط فثتسوا بو وق
inal!یدثلوا لصقل راشحا هلا لی واقا عجب  )=;.( Sleترعروا وا هنال وا  

PFS SS. eresلاوجحارد ڻيعر راو نما لصفر) صع> وارد دا ندناردنا  

 قرغوا بودا هبلغ anol gid :رزوا at lou تولوا نداراصت Lb) را
 هل هلتکر س Odi هرکصادندم ’ad نوک (.Re توراو هک ول هدقذلوا

 Sg ههرا هدنعج Sue Fl gal ج ورخ هنتسوا chy ههرا یشادلون نالک

 لاوحارد نیعد را و ی Ten ایی at ییدهربا jus: Sue نا نّفا

 Qe ans شاه هدکینچ هلطا را یدا نداراصا Foy a ةهرا

Seisدهرا 1  Jiaا یر = نشدم  

 ,Bie ais هرا هدنع تو ws لد كسزارد he اد اد ندا

Jn finds alley۳۹ رر ر اذا  Graig:باننا  ckول  
A ee ی mr ee ee ee ا 

( ve ( 
ee سس 

 ا اه عح ه0 ارا

fd slg 



enna ageing ere 

 ie نیفلوا رم اح تباغ ده را بودبا yoo Ut قلحو !ae a کک

 لاک هان ct ىثالا ىلا اب رف a ike تیاده 2 ههر \ ا )ل 2 Anaad ( یدتا

 هداعنص رص سا هلياطاب ja plas هب ر طعم ۷ 1 Was لاهح و یا الص

al, et Uys عص oe al, رشوح عاوناو Sw ناول 9259 ax" 

 <i 9 دف سو درج کا ندسعلب pes بور دياب ail اسسشا رشک ۱

 مس !az بو وو ساو ع” | نیغلوا (Sg تباع هدف دلوا elf نودروتک

 ندععراو کم sis CF: oAss we وق رل>اع ربات ۵ و یار کو راحاخ ¿ن ندرزو |

 algal شد !بووقهنراک س 9 aa اطر ندب عاب ںودیا .Las Or هد ساو

 راشل هنا سلق نوروشود هست 4 برعر اهدا یررب en ںوشود س 1

 بوياق ele aa هدف دحاو توروس تا ند د و رگ کا هنراوبد نهار => توعار

  SHبوجا دن آب وید عاق ینرا هک, بوراو ردشع اراب ع  GEEواو وب و ۱

4, aie J. . زویحوااب كسب pal هاو دوونک cide اج لید ولدا دو# نالوا 

 | وا زکلایو  deh aSا نواا نکتسان چ وا نواب کیا

  ۱ندع دال كس  4, Keهدل وب تودیک . Ss Ls ve" slرضا هکنح تبع

| 

eوطو تراز ۵ هناخرب ز رح لوا و  ENS!0 دتنا رها Sارغتاناتترحرب ول دکم  

err)ادا و رفنود هلع  ieee chsكن ودنک ب ونص » < تولک 4,  ue"! | 

ail? gateهدنراکدروتک نوتوط یو  | Amنیغلوا ےہ لح  eae seals۱  

 حرف ran ike * یدتاوعع ههرا نيکعد علوا رغالوو EF ن اوم

 1 بوردنوک ail یقرهش هکم یدوصعم ندو هدو دنوق هن اکم مان س چ هدر ردو
 ۱ نر

 یدج تالوسر ترضح دنا بوروتل نرلبروسراوط ینیداوب یدوآ

 هل رف بواوا de یسود زویکیااب زویترد كيلطللادبع یسیر Cts رق هفت اطو
 nay“ وعحه rite یزورسلا رهاب رون تلوسر ترم وح توعیح هنعاطربت

 یا بل طلاد,ع هدق دلوا سکعنم هنر هش هکم یعطع عاعش تواواردتسمو ریسه

 نوحه هل نکیدلنروف ندنرش كنودعوشا هک قلتشم لهدیک هرهش ونود شدرق

 و نوصعنوا رمسم هزب ab هک الا یدعا نا رود هدنن اترو هدنن

 pire 4 .هک نامه eo تیراط Owe بوردنوک ی ج لا نه رب 1
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 واذآ افتکا ( و تیالورد هرج موق روهظ تشک ناف ) رخ اف

a Gy كن هکقرهسش هدقدوف هدهکف ییعاعما عالسسلا هیلط erly aly 

‘eid نکنا نک اس هدن زق نافرع لاخ تام 9346 بووا راز شم 

 هدنامزوا ردرانوب هغ اط نانوق  orتولوا زا الوش تاج هجا رطاو
Ne اقا LE o r RN emren n mm 

 ( هلایعاعا 1

Sen mor mn 
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alj.cle~|رب >>اه  oyeا ندنردف  CB ERهک دارو ھات  joualleیا  

 شاواراکشاراکس رب هدنرافدا رضوا هب هکمنکرا را ینارطا بولقیواب نب Jogo یشک
eda کںوچوک نوجا ایس روک ءاملوا یس هلج Says رخ هئس hd Sos 

 رد بودیا نطوت  deمهار | رلب دیتا نادایآ  peasهوا  all.cleelیرچاه

 ۲ شک یدنا رواک بوراو SUNG dir مما هدنآرب daly Saal هغلقوت

 ندەقلاع هدقدراو هباوحر » هبت ع بودا روهط é5 دص هدقدراو هنشاچوا

Syمهربا نکیا هدراکشنوکر ب بوالح اکن  Sab pateن.رالاوحا هننوتاخ كلوب  
 كاس وف هدک دلک كجوز -وز هدک دن تاکش ندرعد wk st | یدوا بوروص

jane al |لیعاعما تک وات نس هد نوسسا  ASهدنون هدک  ate? 

 ندنکشدا وداق sulle هنسکوا هدک در و ريخ ماعلا ید نوناخ ye یعدلک

 as کم کم تالو * یدروط درج نامزرب نولاشوت gee بولدنیسدسیدا رم

 دنع هدنراددلوا 55( تباعر ce > cle رش مرح نکلبولوا هدنرللا هعلاعموق

 DNS op aE لام هلج نداتهج bd ردارب يباوادآ اروطنق a1 مهر ج

 ندنع eta Goll نطوت بونکب وب د gel واوصول:وا هدنراقدارغوا هب هکم

 A ضاضم یراکب ید مه هرج "هلو بوچوک هل هل pes هلق om رو

 abl مرهنا Bac a روطنق "هلبق هنسالعا بناج كنهکم هلباورع نا
 هلج بولوا بلاغ iy بوشلعارت نوچ ا عفد یرانوب هقلاع بونوف هنلفسا باج ||

aseیضرعو لوط هعلاعرو م نیغمراعیح بوزوسندعرح  anنالوالیم  

 * رللدل وا زاوا رداو Ke Sy رحم ا نددح تولوا نکاس هدئفار طا هکمر ٌش مرح

 یلعوا Flos! gl اک ېب هل عر 458 كضاضم روب نم لیعاتسا ترضح دعب

GAS aboرات * نوند  poهو رگ ندهملاع یددرب و قالط امنا س هددناوخ  

 #90 a ANF نب ضاضم Sh tne pale Bi هرکصدسا تش
 ندمهرجدنن IN هماسانب دعس تن هراع ندمهرج یکلوا هدهوبنلا جراعم

Ci dleثراخا  caelضاضم تش  belبوش د ردضا ضمن ثرالا تب  * 

 dosh یضاصم cis dey هدنتایح یرد مالسلا ate لیعامما هدسجخ باتا

 بولو ایلغوا Soll یکیانوا ب وتلحاکن یورغن ثراح تذ هلاهوا یورڅ ٿڻن
 LF * بوند یدا jad یعسا Dey ندنرلجماو تباث یمسا كيرا وېب

 ۱ بوتلح اکن ین مه را elas تش و درس هدکدوب لیعامسا هکر اب دیدالع هدننلهب

 رد مهرج ا ولم نع وکح رد ەادنافا ) لعاهفاوردروک de ys یدلوا ولغوا یکبانوا

 لیعاعا رک ردلصفم LS یکبا مان سجنو !cal (ols لاو 5 بیسو هکم |

(yi) 

۲ 
te 
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‘ide ۱ر تباث ییغوا كلا ر و مالساا  batراھش  Casiهدیه رج موق  | 
 | كلوب ربک ۱ شابضم یردب یسءدلاو هدننافو جد كن و ب ولوا رد ماتم اق
 نا هکم لها هدناامزوابوکد دضاضع هکم تدار نیغلوالذکنم هتلاوجا یدالوا

Lalas aهکیدیا اروطنق یر اگ ا ضاضوب-شا یراسییر هکیدبا مهرجیرب  
 شضاطمیدرلذلک هد انا ندنع نیغلوااب ردا هل بد Fly ںولوا عدم“ یرلضر 1

 لبق یدیع» ضافم بوشاوص SF نیکو د Ely ہن رلارا هدنتنطاس رفصا

 ela S241 ندنرلورط لیعاعسا دالو ید طعم هللا تب تسار بولاق

 | لیصحم هلکمرب و رازفهرانآ بو دنا تیامروترت یییعاعمادالوا © ?pas هدنناذو
 wate Ae S نوا وا هدنرللا LP > an 1 تساب ( نوع رتکدتسا تیارو

 قحآ ?we اقن La نکل iG 9۳ . ولسا مهارب | ترت ءان :craks هلکم رک

 Nigh وادبلک Tae نق یکیارانوب بویاوا gol کا نوڪ *روط
 a9! LI هدنرلف دلوا ar? an ye ae تولاغوح ott دالوا هدعر * رل دا وا

 هبیدعاو lo eure مود نامز دعا ںودیعاط تو رو بس ی هعلاس ج بواواكللام ‘

 de pling U رواخو .a paiaStl قحالبی هک روذنو لاوما تو دنایدصت ‘

iعاونا  ateںواک هترمغ لعام“ دالوا هدنراف دل وا ردنا فست  Sais," djsدبع  

 Solu تغار ا a Se لذات تعاجر ند هعارح “هلو ةا کا فام

Lنویسد قح نیعلوا 2 ندعدق هکم تبسأی ر اب معتسه یار  orود کلا  

 بوکشم (gL) نکل بوە: و. هکنج تولوا jg te a~ iss co Bm نو شاربخ

 بوراب وق ندنرا ید Cael یرابم دوسالارقح اعر هلیعاعسا دالوا رغصا ضاضم

 یکیا ندنونلا یناص یکیدردنوک هیده ه هبهک رابدنفسا یلغوا كنهاثداب =,

an ناروط هدسکا La. 19 و یدررد a کلا Js ۳ هاو ۱ هک ین seal 

 ماست هرات وب 09 توشود 99< ax lls sie ane اوعت بز واغم ملاظلاو

 نب ثراحنت ورع یک احیهرح بونلحمص هرزوا كا نطو یالج یرودنکو ||

iبودباناشنو ما یببوربدلوط هل ء ربط ینسوا بوغار هنس ورق مصر یراح الس  

  edeهل رالاب 9 لام مه رج  atsخب ی رلکدتا هد هکم هدنرلدراو تودیک ۲

 هأ.بس  GALیرلکدد هسدعنالوا روغنمو محرهنسم تناغوروهشم ه دعا برع

Sarرلیدل رلد لوا لالهندنآ یس هلج نت وا هضرمرزکب  ee ( (aA)نلوا نوا  

 ( لها )



4 0 

SE r Be ; 

  مومذمقق هدنساراقاخ * دا مرلوب Se تنحاعاد * .داسفو داسالها

 | لید هدنراک دنک (ats awl و a « رولو ا مود «هازج رواو on.) FS OK رولوا

 ۱ یرادعادح كل و وسر ,pene صندلی Bye دد tg ۲ نطو بوک هر ەکم لیعاعا

dh ea 2c! lilleهلک وت  nsا هله> و ج  Sprبوزاق بواوت  

ee 

 5 راه. او هاحورع لاک هدنګا برع plone نیکعا راکشا go poy بآ ۱

oryتاقرفت ) amنایصعومد هکم ےھ ر جاق اس ہد سرچ  roa4 یاسا ندنرلا نک  

| die بضغ OSE انز هدنچا Glabrae” Bye, رب وادآ ab Ugly ولدآ 
 هو رم ی راقص یر نوجا تربع ںوراقیج ہ رشط ی رانا قلخ ول وا شاطهدیسکنا

 بودا ئصیراذآ برعرافک بوایدولوا هرزوا لاحوب هلنامزرو رم رلیدوق هتتسوا
 ۱ )سو ذیلع هلن لص یتکدعک yeast Wem Spam yl رابطاک |

ow Nae pallدک دسشاح رط یلطابنیدو حد  J.یا لوا نالوایشاو  

 ۵ ale اس لیعاعسا نرضح جد rey اوت yam * نود رلىد رق یشاط

  wisتواوا  gol aeیلغوا  becهدکدوب <  é ۵هاشدان هراودنک یا 4

 جات بودا  pSبو  j= SY, eas EEهل عاما يسا  pacesبوند یدلوا

 هدیعاشا  Soleرع  utهدناسهد یل نیورگ  Jas (alate a*ردکح هک د اوف

  gb ‘aclهد  culەد ریطعه ورک مرکصا دلیعاعسا ! wgنالوا هاشداب :

  maddهللا تیهافرتباغ  Sueنایغط هقلخو نایصعهقح نامزدعب بودا

 | acc ارهقو اربح تواوا blue هرات وب ی را هلبق acl >» ales هدرافدلوا ردنا

 1 نالواناسع لواملوا ندآیفت ی رج هددت دمی wv * نوش دراي دتا نوکر وس

chiar,یردارپ  AN e Eتموکح هک ردروک ذم هد اچ  Sol AG1  

ISK Ree ماکح ءاولح لاوحارد ن ا باب ea, 

u ee + eee eae eeeهر رخ سام بس سس بس س سس سس سس سس سس  

 سس سس تست سس سس ا سست ترس

— 

aur ۳ ول هلا >او یاسا كچ = pam dsلاجا لاک لاثشهرد  ves7 ار ار رس  

on, gers gor 59 " |رات ی رع  é:ه درب ی يرع ندرت  jabدرک = نيغمال وب  “OR 

 ۱ ((مالسلا هیلع , موم تنرمصح Spey لوا لصف)یدتا رطسهوررعه هرزو ! نالوا |

 ۱ ais یرللاوحا jae 94! نم ام alii سرو توب ا 7 هما ری

 | <als (4% 9 oS pna لاوحارد یا ,jes) all \ رظن ردنمک هاب 3 هداوا

۱ 

۱ ox! ۰ Pegi یوم ت وا * E ام قان ا ۱ Pr: 



Pre gree یرالاح لیصفت هم بودا تموکحو تفالخ تفالخ LES 

wlll مالسلدیلع نوراه ی) Mee HAM ela? لاوحارد . لاوحارد تا لصق 

  lateر رع ردیلعوا كىتاب یلغوا كصاعف مالسا  Bareرد دنا صاف ید

os ۳1 رد ا ا و عشوب هدر سافت # ردلسب یدب نوا یتعوکح تدمكنو 

yan * ردراو تاوررپ هستش وبلاک نوکید aslo gat لاص pli» ۱ 

 | بوخ لاثفسوب بواوا هغبلخسوفاسوب یلغوا كداک هدننافو بااک هدناربتعم

 .  SI we? galtleلیقرح ۰ رکصن دملاک هدر سان ن  pomكنا بواوا هقیلخ

 عاوناویهارکو تلالض هدنجمالیارسایبب كد هننامز سالا ترضح ندشنافو
PL نامزدهب* یدتا روهط یخدمانصا Gale ge «رودص یهالمویهان 
GIF اش هدقدشراق هضرا هکن الم ران آ yt! تفالخ هلتوبن مالسلا هيلع 

 |  gullربمپ لیوعسا هدکد سا تافو نامزدهب بواوا رپهفیپیخدوا بوکید هقیلخ
 یب لسش لازورد لد هنروهط  alو  adlfanLbلماذوریع> هلو تاق>

 | لیوعاو عسیلاو سایلاو لیفزح صفن كل هلجوب * رایدکچ نحو نتف هه بواوا
 | (ناشوک لاوحارد عبار لص) هلو ارظد ردشمچک  ginsكرپشپ ب
 هلا رسا یب بولوا نشست صیعیردارب  alesهرکس  an KJملاطبو دا

balan ر بودا لتف لیانثغ 39 هجا وق خیراوت ش ضءإ * یدنلوا عفر نيغلوا | 

 ) لاوحارد سماخ لصف  (JESعاص ندلسارمساخب نانقی لبانثغ دوخا

  daryلهارما  Solel wlلاو> ارد سداس لصف) یدتبا تءوکح لیقرق
 بو دبا تموکح لب زکسنوا هلبلغت هلیارسا 52 بولوا ندنلسنریمتیپ طول (نولفع

 یدلوا لودحتو لوزعم نیغلوا روطدب روجلها #  wtb ENS senنو
 نیماش (ذوچادوخا دوها لاوحارد عباس ل صف ) یدک هنو بودنا لتقزوهما

 لقاع ندنا سد مالتساا ہیلع وقعنا  Salesبواوا لماک ک اح  Aل

 یدتبا تموکح  Rsبواواآ راقوو تباهو تکو ش لها( راکم”
 تع کج كىا ندا رب نامه  mw glیدئاوا عقرهدع) *  janهد راوت

dail pal ys snk. GX ی هاشدار هر راس 2 ںولوا ool راک a ر ق اراب 

 طلسم ! gtسولح راکت . aT saaکن  “binتنطاس لیقرف بواو

 بولک ندماش تالو (نیباپ لاوحارد عسا لد لصف) ردروک ذم ويد یدر وم

 ید لوا عفر هدعب بودبا تموکح لب یمرکی هللغت بودا لیلذت یلیارسا یب

 ۱ یدستا تموجح Joa بولوا ندا اسا ی SUL) لاوحارد pile لصق (
 س —- سس

 ( ضب (
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 یرکسع نیطدف هن رزوا لییارسایب ارسایب بوچک SUL هل هک Soph هدخ راون ضب
 كلوب هدا NASE , @ ردشعاعفد SHI قاراب بواک بودنادصق هرک هجا

ce wpe plaردشلوا  GLAهنر بوذباتافو بودبا ثموک> لمر  

aوید یدک  DDردروک  (لصف Galeنوعدک لاوحا رد رمشع  ) یب 

 ندنرافح ادعاههث !gt ترصت هیاسوم ترض> ine نیدونی وقت هلئارسا
 ةلسارمسا ive رکصادراکس هدک راو ضەب * یدتاتعوکح لسقرفیدو نولک

Obanهرلغاط نیفلوا طاسم گلد هل ید هیاطمان  edad gleهاشداب نوعدک  

 قرف هلنکو شو توق بوذب|لتف هدکنج یعدآ ك بىللا زویچوا ندناددملها بولوا
 هلیحرب !Sas حار ریدآ كن رپ یدیاراو یلغواد دع FARE بواوا هاشدابلس

 Fir بودا عججرکسبوجاق یردارب ولدا ناتو بودیالتق یراردارب شهلا
 ندنلس فسو نب اشمهدعب * Gl fe زوئوا ینطاس تدم Daley نودا لتف

 لیاری دت نسحو ارادم بوروس تنطاسلی چ وا SK بولوا هاشداپ غالوت
 sai nee ast 5.0943 بولوا هاش دان هنس a مان sale nil هدع یدر ونک

 هلک قوح بولوا طلسم abe pal 2s هقاطر , هدننامز Gal ندنلسلاشیم راشعد

 dosh aud abe las oaths ادوهرم دعن * ane ییئطاسكنوب بودالتف

 نوبل زهدعب بو با لنق ینوب رایدو هب رکصن دلبب ید بوشلاج هلاع pty زیب دت بولوا
owlsبولوا هاشداب نواوب  pil ple Sail, Flنودوع ندنلس فس وب ن  

 مامایلاع هدعب نوسم دعب بوروس تنطلس لیبیدب هلتءاقتسا بولوا هاشداب
 باوصلاب لعا هقاو (029g لیصفت ىلا وحا كنسکیاو ب وند ی دلوا هاشداپ
 كلاسو یوقو یرج یک یردپ (نوعدک ele لاوحارد pte sl لصف (

 رشع ثلاث لصف) یدشا ثافو بودا تموکح لب چ وا Gul یوس طارص

 یرک هليا تاوصو توق تاودو تکوشبولوا ندلینارسا ot Cyl اوہ لاو>ارد
 تکوش (وطینوما لاوحارد رشع سماخ لصف ) یدنا تموکح Jo یکیا
 ) Fe لاوحارد pte عبار شع مبار لصف) Gael تموکح لیب نکس نواهللا تردقو
 لاوحارد pk سداس لصف) یدشا cles تودنا <Soe gh هلا لدع de Je قلا

 تموکح هلهاحو eb ید ردندئلس مالساا هيلع yaad cy اذوهب (نصبا

 لدلهاو لدتعم اح alg) لاوح ارد مشع عباس لص لصف) یدشا تافو بودا
 لاوحارد رمشع نما لصف) یدتبا تافو بودبا تموکح لب یدب نوا یدبآ
 تاقوتودنا تموکح لس (.Si. peaks“ مالسلا هيلع فس وب نب مئارفا (نودع نودع

 س



¥ 11 Be 
 | طزوم هرالب نامز بکن یراناو طاسم هلبلغت alle ثفن اط هلیارمسا یب هدک با |

 ne هلماش هقناطوب Uk ( نیت ۳ رهش ماکح لاوحارد aul لصف) رایدخا

 سافا ردرافک Lille هفناط نالوا نکا هدررب بب رو هسدق هدننارا

 یراکدبارفن جاق کل بودبا تموکح abl اذاو Lins لصتم Sig رق هل لغت
Aeهن راک ماشرح هدر قانوقرب هسدق یراک دد نیطساف * ردشمالوا ررجتو 5  
 | راشعد رد رهش هرغهدرب قاثوفرب ه هلمر یراک دید نالقسع ردب رهش, هلمز بره

 هنامهرییدورداهب axle ( رابطا نولنمش لا geo ن a لضف) لع هفاو
 ءایدنا باب * Gad وا :J oval wal ؛تموکح Je ez کی oul ردان یم رداق

 ترضح ردول Ale لوس "شیک یشذکر a لصتم هدلاوحالا 2 دهن

 cant * ردشلوا فنهش تقام wll یا كب هرافک بولک هرکصنداسع

 بوعءب ننادتولوا هاتشداب هث زب نودوع نالوا روک ذم هدوراقود هدح زاون
palateههگز راخروم,یدیا ندنلس  Gal pteبولوا عات اکو ب رل هجا  

mIناب  va! aksنیطسلف هلساوعا رلددوهب  ay SIPSرکسع رفاو هلن  

BSرلیدتادیهش تقام بودغاظ بورپ دن یراثا هلرکنسعزا' نوش ب ںواک  

 نی مشعویداح لصف) pot) Jona هرزوا یییدئلوا تیاک>هدورافود بوید
 لب قرق eal نک عمو Pla ندنلسن nA نوراه (نهاکلا Je لاوخارد

 كنو بو shin رتوب نکیا كچوکیربمشتبللب وا یدنیا تافو بودیا ثموکح
 لیصفت یمدصق كلوب هد دناوخرمم می راتبولو ارب تیپ نک رونا هدننا كوب هدنزعرخآ

atts)نوسم هد راوت ضعب *  dle a5ریپ هکیدلوا هاشداپ ماما  gale! 

 زر (مالسسلا هيلع ی : لب وعسا لاوحا رد ن رشعو ینا لصف) ردروک ذموید

 SMe ليصفت gol تافو بودنا تموکح هلتوبت لب رب نوا هدنسارا لا
 <aal قد دص ”gnc مه هرکصدنوب هدنارتعم ant * Pea را باب

 ee سم

 ق دون 9 =

 ردشاوا هول هرکصاد nee ys نوعس هدناربتعع 9S | نکل نود یدلوا

 هدر GF D2 pat فرع ےراترپ عمو ed هثلاوحا ow | Came \b وشا ۱

 لوا لصف) یدلوا els اجا یلاوحا كن | Casall gs رفط pam دعو | |

  یارریاباس نرش adel اهیلع بوج بول ب Caer اب )8 1 توااط لاو>ا رد ۱



| gal اناوئو دنججراو دفلبو انادو لعاکو لاع ن Re 77 i aT اید sbi 
walle ندنراناجورازآرب ها ارغ lel, تولاحیهاشداب هما ۹ ارسا نب 

ee رکص لب NK زوبتر دا چ وا ناسنفط زوئرد نداسوم ترمضح تافو 

  CSL auلن وش نیغما وا ی راهانتشداب  pateهززوا یغیدنلوا رک ذ هدنآرف
 انا ٹعبا)  Sls Bebeهدنراکدبد (هللالیسیف ( abl dlبوکید هانشداب یتولاط

JF قولاج ن کیا تکی هزانذواد ترش بوراو هکنج aisle تولاطو لپ وش 
  Kielباب  seلتفیولاج هدواد تولاط * ردشعلوا لیصفت هدمالسلا هیلع لر

 ییزق كسردیا  Telesبور و یز ددا رم لوض> بود مبهر واکس صن
 لاوز تولاط نيکغا تع تباغ هدواد ل ازسا ب بویمرب و نتنطاس نکل

 توتروف ندنتنطابس , Talیدواد هر  abeهراح توراو  woolyدواد تفاع

 تولاط تودیک ندرهش ! asهد هد رفتم دام زاوید رد هدئسدواد یالعزو , Jyدر

 راعفتساو هب وت هلو دص راکرخآ بودا لف ! wgیدواد  uaeرفنرب نوا

 رادو تنطاس كرت هلب رالغوا رارپ  logنوچ ا راک درورپ ترفغم لیصخت بودی
 راهنو لیل  ale abl slatدیهش ین هلج هرزوا لاحوا بؤشااح  Walyیتطاس

 | يکنا  deeلب قرفاب  ase? * ealكنولاط هدناربتعم : rهد تاغ یسهصق

 نائلوارک ذ الاح بوئلوا لیصفت  eelلو ) هراشالا 0.282 یفراعلا اوردیلاجا |

  aطابسا هدننافو یردپ تولاط نا شوب شالا دوخاب ( شوب شبا لاوخارد |
if | نالوا یطبس مالا هيلع توععت 5 ادوهب و یو یسهق رف ر نوال ارسا ی 

 در  Jaeترضح  oeبودن هاشداب ( Ggعسج قاقنا هرکصادلب |
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 ۱ ihn تو هل | pl ب یب عیج دواد ترمضح بوئاو iS شوب Gal هلطاپسا
 | لاوحارد ثلاث لصف) یدلوا هلناةفیلخ هلا هالعلج dln pam نییعتو هاشداپ

 یفالخو تنطلسیمرکیزوباب شعب زوب GALE (مالساهیلعن دواد ترضح
 عبار لصف) رد-ثمک هدایبنا بای یرالاوحا لیصفت بولوا لب ق رقاب شک
 زاو یردارب رفن نکس نوا هدننایح یردپ ( مالسلا هیلع دواد نب wis لاو>ارد
 اکو ب تاقولخم رب اسو نجو سنا هدعب رمسمو نیعءاک وب تنطاس !dams نکا
 یللا نامه نب رشرع ردشمسک هدايا باپ یرالاوحا لیصفت * یدشلوا ره

 دوخا د روخا مجد لاوحارد سماخ Jad) Gal لس قرد 5 ینطلس چ ج وا

 طس ندلسارمسا ی orice نر نرصضح تافو هک ردروک ذم هدناربتعم (ماعوجر

 هلبلغت یلوق رفاکرب Age ید هطببس نوا هاشداپ وپ هنیماینن طبسسو اذوهب



~o ^ Be 

 *یاوو Ale هدسدف یلاونلایلع نایلس دالوا لب رب شتلازویکیا بولوا هاش ءاشداب
 رودص راتزف ها هدقلاراوب gl قلهاشداپ هدماش طابسا كولم بولوا نام

Woe,نایلس بودا روهظ  peeهلجج هدفداوا هاشداب خا ن ایفرح ندنلسا  

 لب یدب نوا یتنطاس كيءجر یدلوا عقد داسفو هاتف بولوا TL هطابسسا
 وید یدبا pte ery ہدخ راون ضعب یدیاراو یلغوا رفن زکسز وتوا بول وا
 مالسلا هیلعینناهلسنب ماعوجر هکر دروک ذم هدخ راوت fant * ردب و ره ندبهو

cal ateكن رپ هکیدناراو ریمتب چ وا ندنررصاع كلوب  eelرب ای>ا  Dey 
Lecاودع كس رب  snlنایلس  neeیب « طایسا هدک دتا تافو  of! wale rel 

 هنسک ولدآ ماعور ندن رلوذ ریپ د نایلس هطبس نوا بولوا هاشداب وب هط س

loolندکشک هنترا ز في رش سد یراناتسم بولوا رفاک بوپاط هرات بولوا  

oeبوریدباط هع یکیا شاباب ندنوتلا بودیا  GHیکیا  Soبول وا هاشداپ  
 كد هلس رب شما زونکنایرالغو یلغوا دحاودعلادحا و هدعب یلغواهدک دتا تافو

 ناب رد سداس لصف) ردشعلوا لیصتوئد رایدلوا هاشداپ هلک یدب نوا

 یدنآ لس چ وا gol (ماموجر ن یاثفا دوخاب | .هحر نا lal ناسا VULCAN ایفا

 لفاعو لداع (یانفا نی یاسا دوخاب en ناتا ناسا لاو>ارد م thos all شرف )

 بوید یدیاربمب نویگن وب Aas Gal لی Zk لیپ رب قرق یاس بولوا
 هد راون sons * دنلوارظن ردش میک هدلاوحالاذهبتشم ءایدناباب یلاوح ا لیصفت

 هدوادو is یدج بولوا هاشداپ هنیماينب طبسو اذوهب طبس هکردروک ذم

 د نیسهدلاو تح بوربق نیراتب كرلثوا رفاک ندطبس یکیاوب بودیا دیلقت
 بودا اوغایهاشداب ولدآ خر ز ندرافک رارفاک gl لتف نیفلوا تسرب تب
 یا بوی وی وا هدهدهع هدزاسع بودنا تاجاام هیادخ pa ی رونک
 بواوا انحرف نیفعاوا جو ودد ردهن pores مز, یعفد كنعد aS اسا

 وید لوا رضاح کو لوا gh هدنسس همان بوردنوک یچلبا اکو خ رز هد
 Bab dae ویدراو هکنج aller بودا تاجانم زارکن نیکی دیدهن

Latف وخ  galهلک ددع نوا نامهاسا  dhlكنوءلم خ رز بوراو  

 هلم دازآ حرز بودبا SS نیحاص بونود قواره هدنراقدن آراغوا هرانوب یرکسع
 نولک oy نامهبولوا قرع یس هلج نیکغا low اسا بوس هب , یک بوجاق

 | لی شب SE یتثطاس (اسانا طازاشوهب لاوحارد مات لصف یدرب ورب
 ok enol لس : لصف) !sa یدا لداع مک اح یاح gle sie یزدق (ع ) بولوا

 ( ماروهب )



nef 04 Bee 
 a ELE تست شات سس نون سس a ee ا ا س — سس

plage? |زکس یتنطلس ( طافاشوهب  alleلصف)  tleیهاب زخا لاوحارد  | 
 | بولواترف cals alg هدکد ناتافو go ران یکیا (مادوهب نب

gallsیداواهاشداب ( لاو> او>ارد رشع یداحلصف galltc )نايا Ot Ja dle nmi۱  

ois,هراکمو  ab Leake Coaنایلسو دو ادیدیاهنوهلمرب هنوتفمو  Lge | 

 || ندنرلجما نیکعالتف راهنسک ?ast ندرلنا بوشااح ,ae yall ن رالس مالسلا

 ۱ یینطلس clits »* راددتا sol هرکص بوذ العصقاخ یت الغوا مان ل س اون

 3 Selah و هدننطاسدوخاب قوا لتق ایلثع ندنترابعبتک ضءببولو الب ید

goروئلوا  * samtنددواد ترضحلسنایلبام یسهدلاوهدننافووهابرخا هد راون  | 
 | بویالقصرانالس«یب وها زخا نب شاو هبندراهدازهش بودیالنف یرهدارهش هت
 ad? shine oun! ital یشاوهب Sal لب قلا ندنتطلس كنايلباو

 i نا Der Janata ) ردروک ذعو د رایدتا ob ob بوراص
CAهدنشاب ید بواوا ددا ریمف- نایلس وب  Hoyt asلداع کا  

 | نیبمعرش دودح تماقاو نیفوهلم تئاغاو نیمولطم تناصا بولوا لماک لقاعو
 : بودنااش و !na د نب رش سدق هرکص J-e وا یرکد ندنننطاس یدردلا

dleهدرععرب  UAE!۱ *یدتا رس 4 ۳۹ هدفدلوا لس قرف قتطلس بو وق ۳  

antنوتاخ م ا ایلباع هد ؛ راون  galای ساوه یرلقدروح < as gals ; 

 | كسدقلاتی ءان وارجا یعالسلاامهبلع دواد تدامو یسوم تەي رشپولیروک

GALLلب قرق بودیا رم"  Lookدیهشینوب یرب ندنرالوق ودنک بولوا  | 

 ۱ Fly ( sh وعام Sh yan لصف ) ردروک ذم وید یدتبا
 هدح راون صعب * Wael لتق توب یسادعا هدعب بوروس تئطاس لب زوُهط

 ۱ یدتاتافوبودا تلادعلب 2 تولواهاشداب am رب یردب ساوه! نایصما

 | یمعو نوزوا یر ( وهابررع لاوحارد pte عیار لصف ) ردروک ذموید

 | یلخوابولک فعض هنتنطاس نیفلوا ضراع صر ضع Gal نوزفا نددح
 ایرّرعهدخ راون ضعب * oul لب یکیا یللا یتنطاس یدک هن رب كنوباربح خوب

 تلادع قلخ هدننامز بوروس تئطلس لس زر ىللا بوک ەش رب یردب ایصمانا

 نشع الق )ردروک ذموئد یدتاتافو هدعب Gaul هدنحار aul ونماو

 هنموق لصوم هدننامز كلوب !nate سنوب وهادرزعنبا مائوپ دوخاب ( موی ناپ رد
 هاشداب هنن رب یرد tH راو out یدبالس (Mog یتئطاس ید شوا لس رھ

 هنن ر نودا oby هرکصندلیب sles تودنا Lal ew Se د Salo هدقدلوا
 ےیل تا -  لااا الل اس وسط سس تم تم سوم سس س

Cw ) 



Beeموم بر  

 Pee ناب رد pie Be on لضف ۱ ,ys dopo 5 3 داخرا لقوا

 یردپ ligt ن داخرا هدح راون Gort یدروس تنطلس لب تانوا دوب
 بولوا 26 هللا تیعبت ao وا ماع ورت نانلوا رک ذ هدوراقود بو ه رب هدننافو

ee 4 are log!عباسلصف ) ردروک ذءوبد یداوا هاله بورود  

Meets: pesروصنم داخرانا دوخاب ) نخان ایر  plingرقوعو لوم  

Eleرادنن دو  pateىجا كنسولح یدبا راکماک و  cack,ضورقنم طابسا لولم  
 | بولوا ک اح هلیارمساب نالوا قرفتم نیسغاوا مدهنم یراتلود ole و مدعنمو
 تاو تکو ش لها * یدلوا ما ره لصاو هدنرلف دل !"ol مار هن رها ماعو صاج

 *یدررردنوک هیده یک حار لو کو لولم یهدنفارطا نیغلوا

 یاشلوا ر <[ DF كتس pore ایعش یهدشنامز هکردروک ذم هد هنس نا 2م رات

<i |9? یدرود ق وعاح اک: نوئاخر بوي اعا ید لب شی نوا اکس یلاعت هللا ن  > 

 | yale یهاشداب كني راتالو لصومو لبا هدسدف Esl * بوند یدربو |

 Ta یو و صح ~—

33 

IFكم ز , وی لا  J! Asوا اریب  osرح تولک هادف هلر  Ls:هدعببوتوط هد :> 3  

 هب هشت دص كلج هلک بب رد نع دصق ییاو هددناوخرمم می رات ® نود یدشا دازآ |

Gly | iلب زوفط 2 نطل كلابقر> * رد شملوا لیصفت بونبد یدلوا  
 ,ye aan Sb هدنلس gly نکس ,A یموم pam تاو | ۱

 را دثن دو ام بو ait هدنناوو یردب داخرا نب ایقرح هر راوت |ا |

ngs | iجورخ هن رزوا كوب هنسکوادآ وب وع بودبا قوي  
 سون رزوا DLS gal بصغ ن Mem و نر راقع رنک | كندالوا
 یررباسبولوا كاله رفاکناسکسزوب ablaste عصر ندق> بانج بوردنوک | ۱

 بوأوب 9 نت فریم رح ریه اش تولوا هس ايق ارح oles توحأق ass . راتالو

 لصف) ردروک ذمودد MSS یقنطلستدم هلج بویاشو ید لس ش شدنوا

 هرزوآ ریو ریکنهدننتطلس لئاوا ( ابقرح نب اشنماب اشنم لاوحارد pte نما
 ینطاس یدلوا بغارو بلاط ی یاضرو Oily OU هدعب بولوا لاط ۽ >

 هدنشابیکانوا هدنتافو یردب هک ردروک ذم as راون ضب * ردلبشبیللا |

 بواوارفاک هادعب ب بودا كولس نسح ادتنا Es هتک نیفلوا ذو لا |

 ع ا یک صوصرب تک و یرهزانهب Bes یردپ ||

 هرجص) tle یکیا یرکی بودی Lab gill om بوبا لمق ن ناسم رفاو بول وق

uJ |بودیا رسا ابو و, یهاشداپ هر  Fille. Be1 یاش اوو  
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le 

۱ 
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Tea « ۱ 



a Be 
 | ts لدو وک ors ae .دقدلوا le بنور اوا bus AL ee فدا سقف

 حالصو هوو ناعا رب an :نطلسنیکعا | صالح تودنا Duss هریک و یشن آ ۱

alleلصف) یدتا تاقو تواوا هاشداب ید لس زوتبا  pis eelنام رد  
TORTIیتنظاش €  Gu, Folیدیا  fantن ناوما هکردروک ذم هد راو  
gpd Leleهن رب  wlفیلکت یرلنا حد هقلخ بولوا قسافو رفاک  Brg 

 لنف بویلءراب So یرالوف De ردپ نکیا هدنرزوا تخم « .Sajal . يکيا بودا

jal.هد اوت *  oeنوءان وه اد یک  oe ieنسیم  

 2 pe a هجا زلاح مزب ندمالسا abe راغي دوش نالوا
Jot nulداع یک ك نس نکل ردراوالب قوح هدنرللو نوح رلفدلوا قسافو رفاک  

Sisینامز  deinهيف بیبس بوقاب یرلت بوقیب یرلاسلک نیکعدرک  
 هدعب تولوا هاشداب هلبا قلنا رحاک لدی رب زوتوا بودا لتقف یراذلوا تاالضو

 لاوحارد نا ,Be یاب و یدلوا دیهشو JS هدنلا یهاشداب لصوم

 یاش داپ رضع هرکصیآجاقرب ندنسولج ایشوبن روحا وهب دوخاب GEL) وهب
 هدنآ Coil! agar رساو روهععو رع>و رو بوئوط یو تواک جرعا نوعرف

 هنن رب یرد وه ایشون راخوهد هکر دروک ذه هد راوت ضعب * یدتا تافو

Sadنکل تواوا رفاک ندنوو كنهاشداب لصوم  ENRبولتوط بويعا  

 J او>ارد i نرو یت لصف ) GA) Slog هدنسح دا ب (gle س

 تالو هدایب AX یدک acy هدف دلوارمسا یردارب ( ایشو ن est وهن

 رلبدتنا لیدبتو pai ناو نیدروما لار تا نکیا یسوحم port یکی لباب
 dams نرد ain gal ae 3 د نولک هر مظع ر Ene هس ذق و ماش ود

 نامزدع ید کک وود هما یرائوب یجدوا بودا یشعاظاک | cob وهب

 لو توربذتوط ’Sy Gye رکسسع UKE نایضع را تخ ۳ |

: 
e 

  oe oad olyم داو  Awهداب ز ندنآ هدرفآ و و نو  aeكلوب |

ee eeدس ال  

۳ 9, 

lei نح ۹ دا ی تاحانم و عرى دیو olin تولد مار غاح ید خراب eS 

 لصف)یدنازوا كح < 1 رر یر و تريو .ar سارا |pee S كد هل. نوا رلیدتا |

ute |نییشوب لاوحارد  lkدوخا )  ideas7 هنن رب یرداز قد  

 هدشامز Gel a یسدقلا Lu هللا دعو حالصو ناما بودبا SL ند هتف |

 | وهاشوپی eel. igh NS Se * Gil ل ۳ . رنوا ت طاس یدتا تافو ندنفوخ ۳



 هات هه

 بؤلوا عیطعاک | كد !dupes مقایا ب J وا نام ارس شم ما هد اوز

 هدنامز !daly لالههدنلا pois لی pg رک او قابلا nal وا sole هدا ۱

  یدشمالوا ديفم نکل بودنا تحت og pate یوهاب روا ریمغیایعرا نالوا |

de |لس 709( یدطلس تدم هلج  Galنی ونیحلاو>ارد نر رشعو ثلاث لصف )  

 نیوکز وب مام LE بوروچک هنر Sy هدک دنک pore هلسب> یردپ ( منی ۱
 هد یو هلا هنسک !ast ند ساع لاما ۳ pee هدک دیک ۱

 لا اه یدئا تافو ییادنز بوتلوا ننی هر هننک ی ضعب بوروتک ۱
 مد ؛ راو صد * رلیدنا هل هدر رسا ید مال سا اههلع ليفزح ترمضحو

 ابنک GA رفاکو Gol S كنابوجآ هنیرب یردبمقایلان مخا وهبا
pace |بودا حورخ  palsبودنا ہرمصاح 39! ںواک هسدق ید  ele 

 نازخ عیچنالوا هدفی رش سدق بودیارساییدنادالوا Aly ینوب » هرکشدراکنج

 عبار لصف ) ردروک ذموید re ییایفدص هنن رب كلوب بولا بویلام## قیافدو |
 ندلبنوا wae ۾ هد رب یسهدازر دار( اشوب ی Sane لاوچارد۶# نرشعو

 ردلدارسا cs Sole STL دصرک iit pone jars #Galglalosbarcal ز |

 زوب زوفطنداسوم ترمض>تافو رص ندنفرط بسارهانالوا ندمت لولم
Jlزوفط ش٤ زود زوعطا یکیا  : Sail.هدلصو ههدلب یغیدلو|یکب لباب تیالومر  

 یجئدردبودبا ?Le یرهش نورمق نیس هلج تودآ رفس هنود pone سوا

 عيطءاکآ هلن راهاشداب نیغلوا لیاذو رجام لیا رمساینب بواک هماش تاالو هلت

 نيکعا نایصع هرصانح Ls دص هدلببی a Se تا pers غوا

 opal لی قع يکنایسدق ںولک Re pai Me Se 392( ندینیعاوا |

 بوسک جار > نیس هک بو دنا لت نیس هع نکال بارسا 3 هودک دعا E اربح هد

 ندنلسادواد نترمض> 2 rE E دء و یا ?SA رول نم ۱

 ندرانایفوا :اروتو رمسا pol De 552 Hi نام اا د هلس dal dl ید |

 یرلزوب pate بوجاف هرصم یضعب Helwig بودبا لنق مدآ A قرق |
 رذع وید رداکداور كمرب و هلا chal املا یخدوا ب ویتسا ندجرعا نورف |

 Oly و هیاکااب ?Gre wan نیعلخ هلج بوراو هرصع بونا pale هدک دنا

 لرصنت بو دنا نالان نقلخو نالات نالا,یخد ینا بوراو هبرفم هدب |
 ۱ هد راوت صد «ردن مک wel رپ لاب اد یافوویلاودا لا تىدا ۱

 ۱ و ایشوب نیاشدم »- هدک دتناربسا Zak اوهباب بواکهسدق paint هکر دروک ذم |

 ( كلا )



ORE م Bee 

ExT ۱نسا بور لک لاا ;  deeوند ازافار القسم ىدا 3  july 

anaesبولوا یضاع  anهرکصندلیپ  pateبولک هسدق رارکن  pelt 
 ,fed رکسخ as oly SS worl دهکر رب tb ۰ sacle lis ane بودا

 SIF كلوب بودنا اف ینرالغوا chy تخش هدکد لروتک بولتوط هدننان |
 نی رشسدق نیولک یکب وادآ داز زور رضا بوردو وک هدادفن نودا ووا

 بوزونک :سهاتخح نفارشا كەلخ نالوا هدرهش توقان هشت T تودنا بارخ

 ندنرانکسمو نطو یظبس غالسلا هيلع بوته نبا ڏوهي هدعب *رلب دا JS نیس هلبج
 هرکصنذیآ ید gal کاج ءدسدقیافاس نیا یاقتحانب یادلک بودی جارخا
 Cagehl تق هلمدآ رفن نوا ییادلک بولک dl Swe Gant هنسک ولدآ لیعاعش
 ثاذ A pel یب تودیک «رمضم بوچوکن دسدق لیآرسا یب نالف اب
 كلنوب ریپ یایمرب و رپ لفکلاوذ بوذیا روهع یراتطاس لاوزو یکنو
 روم لیب Gale gl زویترد قب رشا سدق هکر دب ور )04 اف) sal هدنرلنامز
 GIDE لوله دعب لوروط بارخ Jan GE Keats pais تزف نکیا

watبودنا  Sag dal paleزوتوا 55232  Seidenمکخ نانوب كؤام  
welزردوج ندنابناکشا كولم هرکصتدلب زویحوا  Oe pamیک  clنوجا  

 GIF yo نیغلوا لیاذو لبلق هک دنک رالتروق بودلا ماع لتقف Sol al یب
 رکحذ ایقدص هدناربنعم رنک | یدزارر و حارخ هم كولم كد هن روهظ |

 Fe لباپ بولی زاب اب زرع هد ندنلسسن pads نایاس ,as كن آ بویتلوا
 ردشمهک هدنباب pase ایعش یلاوحا راسو یسهیظع od نالوا هلی راس

eiهدنارب نمک | (ضوما نیهیشان لاوحارد نورشعو ساخ لصف) هناوا  
 هدعببولوا لاتقو لادج هدنسسازا لینارساینب نوا تطاس pay هشت دص
 ود یدتا روهط هدننامز كن ول یسهص pers توشد یداوا هشدار هیشار

 هللاو ردشّملوا لیصفت هدشاب !pads bey هدوراقوب میکتن ردشلوا لی وطن
 ماو ell معا

 مگ Ee ناتوب كولم لاو>ارد رشاع ob زوم

 he فابن نانو دوخاب مالسسلا هيلع ین ale ی مهار ی !ols ی uw R=) aiitle وشا

et gu!سليف لاوحارد لوا لصف) راشع دردندلسآ مالساا هيلع  pers62  

——_—_— 

 49( تو>رشن 495 Sab yal ges نطيا یوری نوطرمن سرهنا



 ی روس
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 || اههباع ے a ران قاس نب ص: ی aly رفصالانب یعورنلفوننب راع رطن یا
(Iناو لولم هد ههنا 2 زات  aeوف نامه دا تواواراکب  

 ۷ بوند ردراتش ءالوب Il IE we pd رد سلیف Nye gt هلنکو شو
 یرلکدید ASE وب هدنتک رکا روت دردسالیق ناتو لولم لوا هد یکه اوف

Lheردقلوا هلی رط ثب رعت ندسلبف * psلوق لوص الاح هدنلبا مور  

 بارخ الاع هکیذا یرهبش نودک ام بب رف هژوربس هب ص3 هدرا الو یرلکدبد
 خط اوا ی اراد ندنابنایک كولم * ردیقاب یرارثا كن رلام مظع نکل بولوا

 هلرکسع اراد نیکماعا رفرمس اک | سوةلیف هدکدتبا ره هر ودنک le كولم

 | بورك هنصرو نیص> نصحرب هلفوپسلا ةي بونص سوفلیف هدکنچ نولک
Galeرهو توربو هاراد یئزق بوشلحمص نوجا ارادمهلبا اراد  Jeكب قرف  

 هکر دروک ذم هددن g> ps * یدرودنوک لیداره نیک lags Kay acl < یزولف

 ons هدک دنلبا هنرهش بولآ رکا یار دار هلس وقف یاب نائب و مو

 pes هداوب بوردنوک oe نکیاراو ىلج نیغلوا راقوق cAI عامجالا

 OSI سوانو رامو CBE هدغبدنلوا در هنن ردپ شوقلیف تخد بوغوط
 هلن by هدک دوس بویلسب بول [بواوب نوتاخرب بوغارب ol wey یردنکسا
 لود نیفمالوا یبغوا بویلسب بول آ دک دن د هسولبف بولت ںوروگ نو یعهدلاو

 ow * یدلوا غراف ندّتطاس یسودنک wig ioe) ah ۳ یردنکسا نامز

ol yasكشتطاس ردیلغوا یلص كسومايفردنکسا هکر دلصفم  oa ists 

 ندنراب رقم كنودنک بوردنوک هکنج هلیسوذع font یرکسع هعن dy دنکسا

 رکسع هل رطرب هدفدلوب ole هنلاصو بولوا قشاع هتنوئاخ كنوب سولقرا
 بقعرد یخد ودنک بورجاق هنارس اعورح بوشاوص هلسوتلبف Gol عج
 یوضنابخ یودع بلک ندرفس رذنکسا هدنددنص قعوط نیسهقوشمم بوراو

Gassلطءو لهمیب  JSسوئلبف بودا  SEیردنکسا بودا عج  

atیدتا تافو یسودنک بوروجک  aad)سلب ن ردنککسا لاوح ارد ینا  ) 

 مدقم رطس جاقرب یودنا یلغوا یرق كسوقلیف هدتاوررپ سوقلیف دوخا
 PSs نینرقلاوذ نالواروک ذم هدنآرق فلس ءالع ءامظع ’aa ردسشمک
 هللا لوا rad و Sigh قوا رفاکو یعوروب هرزوا خنک لوق نکل بوبد
 stall باب هدوراقو و ررقم Fal لیب CL هصن ید هدنشنام كنسکیا بولوا
 یور ردنکسا تینا اکو هک هلوا مولعم سبد * را ال یصوم هدلاوحالا 7 ةهبن به

 ( نینرتلاودو (

 یو وب ee تی تست



Weده  

 ۱ * بولوا ریدمو مسیجهو Hy لذاعو Soles ملاع زرد تاد رسا لود و
 ۱ igh ge ردنکسا هدکدک لیب جو ۱ نوا ندنتطلس كربک | یاراد هک ردي و ره

 هد ره ساشا یراکدد antl الاحب هدشلیا مور قول gals یردب هدکدوب |

 مولع بوروط لب شب هدنا بور و هکلدرک اش ast سیلالمااه»را نک اس
woldهدعب بواوا لماک  galsبودروتک 0 دلوا هتسح س  clsهدکد شا  at 

gadیرد زهر هدرببک رس (ردنکسا لاوحا عج لاجا)  bg 

 هدکد تا طب رو ats ودنکو طبض ن رلت Katy JA نب راک, نانو تالو
 هط. ندد هر st نيکعا areal Eile مجد ٩نوعا oils تحاص درک

 رهسش بوراو ara هدک نود بودیا رهفو رسک یربغو برد كوام هجتراو
 lg الا باب dbl هینیمرا ندنابودیا ازغ هلبنارسا gy هدعب بوپاب ga ردنکسا
 عباناکوب رب رب و طبق Lalo عیج و ماکو Sole sonal رع eile بو دیک هنفرط

 یرامدا ودنک ینا بوشاوص مگ لا اراد یهاشداپ مگ ates نولوا ر »۶و

 نوراو هناا دیه هدعب gl طبض ید یم كلام ردنکسا هدکدتنا لتف

 || یاصفاو هنیچ تیالو هدعب بوباب Se یلاع ag هدنا بودیا ?e ینزریتک |
 | EP راتکلم بودبا راکنج هجن هلبا مع ماو Bi gb بوراو هنیهز یور كلام
 رهتش هدک دنود هقارع زاد بوبا رارهش فیطا جاقر ب واک هناسارخ هدک دا

 درس سو حس 7 نت =

 wyls یروب هدک MS هنرهش لباب slam یدتشا Sly بولوا هتسخ هدروز

 یا cles بورب راتصو yard) هدن راک درد ا نکس شود ندننآ 9

 || ربدن نسح wad هنن رپ یردب رد کسا کر دل صوم هدناربتعم نچ )ل: صمْن)

 : عیج oF هالو برغم تو دیا رەت یانو و مور راد 0322 لود هلبا

 هدست یجندب كئتنطل بس توراو هرمصم edad بودا lowing جد ی رع كالا

 هس رزوا بوردنام لب وط Sey لیدع هزانم هدنراثک اب رد هدنرهش هب ردنکسا

‘aul doutlنو وف اعاهح  oda)هیننمرا ندت | ههاش  aac”یهاش م بوراو  

 دالواو نیسهدلاو بورجاق بویص بوش اوص SH هرکصندتالمامم * ade? all اراد
hssرکسع هتنواعم ندنهاشدایدنههباراد بودیک هج درا بودبا ویا  KE 

LYردنکسا هدکد تبا لتق یرامدآ ودنک یب راد هدلاعوا ب ولشاو ص  = 
 هدنب رق نوح رهن بودا عقر یسوج نرد بورپرو a ردارب كنا راد نیعلهاش

 wh ید Gab pry تاره tly راضعب نی رهش سولاجرم یراکدید ورح |[.
cosy |] "كزوف یهاشداپ دنه بو راو هناتسدنه  GAS ottیژروناج یجترب و  

ee ا 



yy Heeەچ  
 ع ا ی م ےس هاج

N |3 ندرقاب و ندزومد ردنکسا hترد  J.ردونام مظع یو ددع  | 

 a راما کیی یا بورب دلوط هلتورابو تی S 5 نودوا تراجم ا بو ردا
 ییسهعا بونکج Ce Sore بوکر وا As ici بو وق شتآ

 gS yl 6 ده یک ھ لوز یدتا لت 9 بولاح رف ب ولو تصر هَ

aی  Akندا بودیک هنرزوا یدنهدیک ی ^  

19 e E تیکت هلجو SLE ےہ a , فقاو 9 ei 7 ارفو یک Bik 

 | | جوانواابز زوعطنوا | ینطاس-یلاز ووا قافتالاب یر تدم هلج * یدئوا نفد

 ; کا رکا نيکمردنو ڪڪ هلا ae Gast bets’ de 5 حدقرپ نلاشو

 ۱ ۳۹ ee رر بوراو ais ك اخ هنیچ تالو بویمراو

 ۱ تلف "ا ا یروب هدروز ره ش هد + Pe نان وب راد مزع
 || بونشود راهبج ندرومد هنتلا هدنرزوا لوب نیک ود ندنآ یتح ب ولک فعض
 نوع وا كل هکل وڪ Kel شنوک هدسقد راو ay gt وا رادقمرب

 كنس رام olin هدقدقاب بوجآ نب زوک هدنراقدت gh رانا هلق هش ر زوا

 قسعاوب GH دید ردعح هلوا هدنسلا كوك ندحاغا هدننتسوار ندرومد كنافو

 نیشوراصیعب رقسشا هدامکح ی رات * یدتاتافو بودبا راتتصورفاو ب وید

 Je یدبنوا بوچک هتختهدنشاب زوفطنوا * SHAT یزوکرب che isis وا
 aL غارف لب کس 9 ناب راحو كلام ف هدنلب زوفط بولوا هاشداب ۱
 چوا نوا ندنسای Al ودنکو یلوتسمو طاسم ale مظع یکیایرک بو نوش. |

 عب رنک | رلیدبا مزالم اکو یراناهدرضحو رفس بولوا یلاووک ley بلاغ ههاشداپ

 ;iE راذکو JORG Fl نامه هلرک ع كب SX زوج وا یوکسم

gle wil Syیدیشعا راصباو هدهاشم  * al pine ate!نوآ هدننطاسنامز  

 هدکد حا تافو هدروزرهسش بوپ وق 4 «a Kool gel ره بوبا رهش یا |
 بولیدلبا هدنانیغلوا هدنایح هدنرهشهب ردنکسا یسدلاو نونوق Soll ندنوتلا |

 رنک i هدا ۳ an ca تواوا رورفم E ا

) ostt ( 

 ا



 | ىس یسدچظع ۽ (a! rr 1 ea | نا وه am Poon goa ةرد ا

nao 0030 
ِ 

 1 لصف ) ردروت دم ود یدا ی ay شسهری  alse dy دعم OY وا دیقاالاح |

oa |اکوب ار,زردوب هسسلاطب كولملوا ( طلا شوغال نب سو داش لاوحا زد  | 

iهن ر نھ كهاشداب رف رفن تردنو !نالک ءدعب و  atl gal!سویلطب  GIy? | 

 | هب شهوقارعو نع وماشو سصمونانوب هدننافو ردنکسا * ردکند ارغرش یسائعم |
 || دخ راونل|ماظن * یذیاریذیلدریلدریما لماکو Si wat تعکحلها رولوا كلاما |

 | le کج وطسرا بوئاوا فیاکت هسوط یلغوا قتطاس هدنتافو ردنکسا

 درو HF cepts هدکد با لوبق نیفلوا لوغ-شم هنلیصحت هیمکح مولع ||
 فیلکت تئطاس هسوردنکسا یلغوا هدننافو ردنک_سا هدلماک مرا # بوند

srt a: 5سود سویلطب نیکعا راستخا تدابع ں  , aبواو  

  pgلییرکب ینطاس كسوسش هدشگرأس تود ی درو تئطاس لب |

 ردشعد یدا لی قر  Beتردارپ یمانعم سوق درا لاو زد ||
 ردکعد یو وس *  atlas pateكنب زوتوا ندلیارنسایب ناثلوا سبح و

  pulوب ! instیب ءالع یهدسدق بودا دازآ نيس هلج  del pulبودنوک راو ده

  Sloهجرت ندننارمع  Dealنیک_سلا الع نوح  Sodیکانوا

 هدن رک دلک ںودنوک لماک و مع سما ندط:تس  delatهاروت بودا هجرت

  Jaeیا كني  yoyرایدوهد یتراربغ  psiقئطلس رلشعد رلیدتیا فی رحو |
 ز زکسزوتوا  Gre dad) odyردلیب شبیمرگب یتتطاس (سبلعخ اروا ناب رد ||
(arcs line 1 روطد gies ولف ناب رد س ا ا مواعیلاوحا jee 

$ KAF رد نایب رد عباس لصف) ردلیب یدب ییرکیاب یدنوا tial eee یگوس 

  0نرد یک ا  oak ( oleراک ناس رد نما
 شا ز و وا قطلس ردگعد یک وس یتسهدااو یساسنعم  ۳ daleلصف

  outرد 5 ae ( ینطاس  oh_لصف) ردلیب زوغط
he رم pio ole لص لصف ) ردلیب تلا نوا یئطاس ( ارطوبس ناب رد 

St ( Joly زوفط pee و ay. سبب رو 
Pi لمت ) رد لب جا els کس 

 سوفذولبف ناییرد  ( SNعیار لس لصف)ردلب 4 عطا  amناب رد

 Sn کو ج د س ی کم س ی س م ےس کم ہہ ھم ہا س ہے

xar eT sere)" RFT RST: 514  

) ۸ ( 



€ WA Bee 
 — ar eee ت ت س مو بم

 ge! ala chy wine jars ۳ yas Spb 2 5, ینطلس )س

 Salley هدتکضءب (ارطب واف لاوحارد pte سماخلصف ) ردشازاب ینالا
 هلرابنانوب سوطسغا یهاشداپ مور بولواتروع هدناربتع»نکل بونالک | قلوا

 ٩ نوااب SNES یتیئطاس بودبا لتف یی ودنک ارطبوااق هدق دلوا Ng هدکنج

jal ga |ویدردوبنانوب كوامرخآ  deرات (تباور) ردروک  Zردنکسا هدلماک  
 نکسزونوا سوعم هاتون Elk هدک رّجساا تطاس سورد: کسا لغو ا هدنناوو ۱

odes |لسقرق سونایهد  eam6 ساأطاعادوا ıلر ترد یر  SSL L515 orn 

 هدعنلس ید یر € E ط(عادوأ هدعز Je eo eS سابدا arma رب 1

ri |نکلنداسن هشناطهدعب بت رک س ینا دعب لس رنواردُشخاهدءهب لس یدنوار  

de |ید نوا ارطب ولاق ندا  Jeبولوا هاشداب  Paoliكولم هماش تالو  | 

Koay ۱نا  de go Arباوصاا لع | هللاو ردروک  

[ote چچچ رافکزامور لولم لاوحارد p22 ole با Kee 
 حک سس سس سس ۲

 ۱ هاج الا لزق 9 ۵ ۲۳۳ نواوارافک تسرپتب هج یر ردهفرق Fl مور وام

 اراصا هفرف یع ا رایدبا نکاس هدرهشیرلکدیدامور هچنرفو مور یربک ٌهیعور
ore AP enنک اس هد هینیطتطسق  Alهک ردرانو هقرف یکلوا  

 كرلثوا روهشم ندهورولع (سویلاغ لاوحارد لوا لصف) روتلوا رک ذالاح |

 بواوا رو تاغ هلباروهو نینسرو مامور مش !girls نک اس ردوبیلوا
 رابدیار فک تسرپ تبیموق هل جو سوبلاغ یدازحهرفرب یلوطكنرازاب رای وان زکل اب

Aly’ندمور لولم هدهیکسم  Culهردسوملاعندبا عضو تسانز نیناوقو تئطلس  

 یسادنر 3 نودنااتش وا یرهش Ses ae هکیدنا سامر ی جا مور 4, ام لوا |

 ر د لوط (Marg یدلوا dal Hh SS ۱: زور a-ha نودا لتق یسامو ر 1

 | هدنگ ار هش بولبابمدقم لی تردیللازویدنداسدعترضح تدالوبواوالیعرکس |
 هکردراو یسهسدنارفک aut, Si 9? ددع كب ندحوتو نایسلط عاونا |

 ود یدیاراو یسوبق زکس BS ندنواناص بواوا عصر abl رهاوز رهاوج |
 ۱ شک هن یدلوا مولعم یاوحا ory) ! ناب رد رد ینا لصف ) ردروک دم ۱

 1 رخآ هکر دروک د ذم oll ine (سط سا لاوحارد ثلاث لصف) ردلکدروک de ون

 en | ی ودنک ار طب وا هدک دنا هبلعاک او كنج هلن gle ally طب ولاټ نالوا نان وب كولم
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AO) قرق كنننطاس satel وب ینرهش هب اسبق هدیلوطانا بودا ee 
all نامهابلب چ وا زوبحوا ندم ای als هبا راد Oey) زلتکتدناو wl, ا 

 | لب شب  a Kuoترصضح  sieیدلک هدوجو مال بسا هیات ( Quibusیتطاس

 .  f Alیک  iiوا قرفا ق أ  tلس ( baوام ر <-| هدنهاک مرا (تاور)

Ds ور كولم بودنا ےکح مود هعاش تدالو هر Raat gle ار \ los ولاو نالوا ناتو ۱ 

  soxطا هکر دس ول مهب سولاح  gelظا هدول تواوا لس ی الا :

 لوح ج عیار ارلصف) ردروک ذم ولدیدل وا هاشداب  nb Coهر  otول

 ۱ بولد شا رایط as سرایط lg رصد یدلو Ls دا سا یو نیما |

 : هدا دع رمت > باب تباکح یکی داک هزاع | هدعب توراتروف ندشلارلیدوم یو راوح |

 لصف) یدال Fel یمرکدییئطلس ةناوارظن رذشمچک هدنوب راوحو م مم لاوحآ
 mr اسع تصح هدشک ye" pale ترد ق طا (شوبنا نان رد

 | هرکصتداسعمفر ینو راوح كسرابط نکل # بوند یدلکچ ST هدشنامژ

 هسک یربغ ندسوب رابط سرایط هکر Fa رولوا BLS هشاور یتیدراتروق |
 ر دلی تردنوا یتنطلس (سویدویلف ناس رد سداس لصف) لعا هللاو هلوا
 زادعب نوعا توعد ةمالسا قلخافص نوععس یسر كنود راوح هدننامزكنود

 لصف) راشعد !Gar روهظ هلااسع ترضح تراشا یسع ترضح عقر
 gly ایفارغ> یرلکدید pele نورا دوخاب (نورام لاوخارد عباس |

  هدعببودنالتق ینوعثو سدوب ندنویراوح ید هدننامز كنوپکح شوت رام ۱ |
aol |دنوی راوحو مب لاؤ > او یسع ترص > باب تراک ح ییدلک هناما بواوا  

at} gl tai potasیتنطاس  Ksچ وا یمر  Galloندن ررادمان كنموق  ac!هنسک  

jsلنقو موحش نیاید نیکغا  Galنوهکیدلک هناعا الاغ بوند  | 
 | sol بوی نب رپ بودا لتق ینورام (سونایساس Siglo gel لصف ) یدیا |
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aeیتو طم فاصوا كنا سعتربضح بودیشاا یهاشداب مور یئ راک دتا اذاو  || 

 Sale ندرلبدوهب Gl مدیلوا le نلاوحا ange هدقدلوا Us 9h وج
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 نورشعویناث لصف ) یدیالوغشم هرهقورسسک یزلنا بودناازغ ast هناراصا
 نورشعوتلاث لصف ) ر دلی یتلاینطلس بودبارازغ هه( سوناددروعنای رد
 هلکنوب فهک باحا ed یدیا دنع رابجو دیدش رفاک ( سونابقد لاوحارد |

 یت بلس هناوا رظن ردشمع یلیصفت هدنرخآ یسع ترضح باب بولوا غقاو
 ناییزدنورتشعوعبار لصف ) یدبا سوسرط رهسش یهاکتخت بولوالبب یلا

pyleجواینطاس (  sale ( لصف tleسونانرا ناب رد نورشعو  ) 
 تطاس ( سوئدو سوئدولف ناب زد نورشعو سداس لصف ( ردلس !Gig قنطاس

Ezدوخا ( سوتیلفرذا لاوحارد نورشعو عباس لصف  boy! ® 
 لاله بوغبا مزدلب ندکو ک تبقاع پولوا ریل لا يدعو لظلا رٹکو ربو ریکنع

 دوخا ) دوحا ( سوق درف نابیرد نورشعو نما لصف ) ردلب تلا یئطلس یدلوا

 عاب aul لصف ( ردلت ید قنطلس ىدا Ub ۽ کا دانو jal داد سودورف

 نیت الث لصف ) یدتا تاقو بولوا Look ليى ( سوراف ناب رد نورشعو
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 قجهلوا راکزور  OFرا هلن  gallsهدنرازابثروءالاع یت زباث هدکدتبا تافو

 كلا بونوق هنتسسوا كشاط ییلکید لاثم هراثمنالوا ! jars vinesتامالع
 ناعسلطو لاکسشا نوا  astلصف ) یا لب ژوئوا قئطلس  GUلاوح ارد

 نطق eles sy ( دلولا ) یاو  ) ar! puکاح هیش هن ردب هدلاحره
 ردشماغلوا اد یراااوساو مسرومسا نکل ×ز دلی تردیمرکب یتنطلس بولوا هیدن
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 at) sah, a یتطلس بولوا اله بونقوطقوا ,Go رپ تبقاع * یدلوا
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 ماظن* یدبا لبر نامه یتنطاس بودبا تب وفعو رجز عاونا هرانای« | لوقو

 هدکد سا aga مور راد قانکالاوذ روپاش ندنراهاشداپ ے هدخم * راوتلا

 *نوتد رایدتا رم هلیطرمس كمر و حارخ لب ره Ugo هد شوابو

 رم هدف یا dyke Sb بولی زا لهجو GIF هددناوخرم نکل

 واوا نالسم هرزوا یسع (س jelly Shee زد سماخ لصف ( a1 رظن
Glebeو 05 رداد تزد نوا  slateسو  ) cleردلیجوا  

 نمات لصف نما لصف ( !Les یت طاس یچد رول ( سونایطرخ < ناب رد عباس لصف )

 ( سوت رافراناب رد مسانلصف) ر دلیپ زوعط قرة ینطاش (شویسودواتنابب رد

jam ig Noy! gibleرشام لصف ) ردشفید یدیاراو يکي رش هدنک  
 لصف) ردلکدروک ذم هدک yen یدلوا مولعم یاوحا ) شود روئوا نا رد ۱

 ی واوا خاص تقوا ( یاقآ سوبمودوت لوح زد رقع ید |
 ندنز %9 وا قالب, زوط زوج وا .دسننامز كلوب فهک باصصا * زدایی 2% |
 بحاص هدشوماق * هوا رظن ردشمتک هداسع ترتضخ ناو یراقدنانوآ |

fil anes 1نوشد را  ruddندناتطاس هک رد سویسودنت هدندحاو  

 ناب رد رب رد pte J SU لصف ) pacers یدل وا مقاو هدک ds 5: fy هرکه رخ ۱

 pie SI لصف ) یدخااش اسلکیلاعرب بولوا لیبیدب stele ( سوت
 قطا( ناۋال ناب رد مش ne عبار لصف ار لصف )ردلب y یثطلس ( سنطالار ناس رد

 ردلب زکسنوآ ی gible ( نویز ناب ردرشع سماج لصف ( sale یدب نوا |
 ( سوی طا ل لاوحارد pts oat لصف )روئوا مهف يلف ندئک ضءب |
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 رهشو رهن و دا Ad ry الرا وارا دادس ۱ نواوا دادسو او داشعا hy lk س سوح

 ےک باس لصف Jools ob یم رکی یتثطاس gaz ay میت نیسدعلق اج

 بحاص تبه لها یدلوا رعظم بودیا رارفس jan ( سويط سوٹ لاوجا رد |
 | شونیطسنوت لاوحارد poe نمانلصف ) Gal لب .dgabe tial بواوات گوش

Jalهلرم 99 كلوب م = ةف اظ ( ینا  Fas!مکح هر  i>ر  yeah wg!رجاع مور  

 مسات لصف ) ote ز ووا یت "طبس راب دلو مور Ut paty ales دو موم و
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 : وب لند دورشع لصف) ردشماوا رو 3 هد ضب ردلیتردنوا
 ۱ تحاص ( ینانلا سوب رمط ناب رد Gah) Urey لصف )ردا چ وا قطا

é?ترسضلو  a Cn Come esبولوا  zihlowردلس ترد  
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 کات اص ثلاث لصف رک ییئطاس ( urge رام .ol رد نورشعو Jt لصف ( ;

 نوزرشعو نورشعو عبار ار لصف ) !sale Flos یتنطاس ( سوق رم ناب رو نو رشعو
 ناف ل ره Oo ane هدناب ر مک لولم زدلس کس یت ؛طاس ( ساق وق نا رد

 . هلسوط ار یلغو ام ورهفناط تبقاع * هنلوا رظدر دوب pad نچ رەق ن رک ی | قیاکح ب واو !یمان

 | زرد لور راب رعهک ( سالقرا ناب رد نورمشعو سم :هو le لس لصف ف ) رلپ 2215359

Jal calلدعلئامربخودوجو ناسحا  ployیدیاربض  altبواوا لوبئاتسا  | 
 عاخهدنلب ییانوآ كنتنطاس * یدلوا نک اس هدصج هدعب هد هیک اطا هدعب

 هلت داع ورع یراترضح ادم رمسادبا لسو هیلع هللا لص یط صمد حا دخ بدبح ءایتنالا
 توعد همالسا joe هردص لبق ا ندک دتنا ت رڪه (Sale هر هن ده ندەکم

 یهاش ےک = اناس ( adc 9 رو نوک E pe ر بوت مەلا ەي حد ندههاشگ نوا

 ۳۳ ین وهم قبا ( مور اتبلغ ما 3 شرف رک نکنه هنن رزوا گالفره ورسخ

 هعدق ن دص جاب ندل ویناتسا هسرولوا ب بلاغو دنک نامزدع هدفدلوا یولغم لقره

 رارکن هداب ره مفیش هرکصتدلیب ید تودنادهع هفعراو قابانلاب نوا تراز

 هدکنح هک وهم یتا itu) 0213 نزولی eee das نم هو ( هدفداشاوص

 بوزو قانا نلاهدنرزوا تودشودراشاک و ا ا بلاغلفره

 مظعن ءدهدلوب لوصو هدسدق هلق ره لوشر تربضح بوتکم ( تباک>) یدراو

 ثرضح ند بودا عج yy اک او UF كنم نیکعا ليم هکلک هناعا بوذلا
 بورفاچاهن Garo نالوا یعلیا هدعب بویمرب واضررلنا ںودہا فیلکت ید
 هدامور مزاقروق ندنسهفن اط مور ن نکل زرولب ییکیدبا ربمغب قج duty هللاو
aaیورو رج رعد  NTسس تب تر وسط  
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 هدلب ناو  nate Sueبولک هناعا بولد ردزمشهروک تفاصو هلج و ییغج هلوا رم
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welهلجج بوریک  GEعجب  Splررفاک نیکعا توعد هءالسا یرلنا 30%  | 
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 ۱ !wy راکت !as رانا اس داف ره ٠ ددال رج ترضحو هدننامز مالسلا هيلع
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 تولوا aut رفن یللا راهاشداب نعد Jed ناروتوا ae مور هرکصادربمغر
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 ۱ pad athe نانو هالوا هلب وب رابدرافیج ندننراق یسدلاویتوبوداتاف و

 یدژرید ید سونابقیک اکو ب ردوب ءمصایق لوا یدلوارمصبف cal chy نیکشد
 هدنسکیا فرق كنتنطلس بولوا هاشداب لس شب یللا بولآ یترهش ه ردنکسا
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 برو erate sds طاقسسا ارم os نسالو بودا دازآ ۾ . راحو لوقو كعا

Flyهب هصق  ay iisهفانر و یدا راد  gt!بوروغوط هرک شب هود یشاد  

 بوسک نیرافلوق نوجا تمالع اکا بودا دازآ gogo هدقدلوا كاکرا یصشب
we»هنهقان هک كنا دع مارح یتوقو یکع ینآ بولاص  YFروب نم یدرلرید  

 ی هم ,ete لوا) هد هدشدح بک * ro ome ور
OC. ote sie 

seن شن  rangle Gotsدبصق ۳  ereون ورد  
 هکر اد ودرهندسابعنباءدنسانضمیبآ( رفکلا نة دا زییسلااعا) هدرمسافتردشازاب
 هن كن او لیلحم e$ لن هدنخماییآ. ی راکدتساره ندمرح رهشا us ةف

 ین Clad عیب ربات ندنتقو Soon كليا م رحت تبر ندرلیآ رأس
Gotoردن دنراتعد كلور روب نم  * da joyندنرارپ ولر, هنتس زوهش عیچ  

 Tt مالسلا هبا لوضر ترمضح بوشاش ندنتقو یخد مج نامز اصوصخ
 چ تاذلاب كلوزر Spam هک هدخیرلکدید عادولا ةحهدسالب یجتزوقط
 یدلک تسار ههایذ هام نالوا یسیعرش عدق نامز رد رات یرلک دستا
 هدنروهظمرع لیسهدنع تیالواقباس بولوا ندب رع لئابق کردی ورخ ( تاقرفتم)
 anil‘ هدناربتعم شب ¥ را دبا بوسام og F وتتشا als, > antl نالک ندنع

aclt>-تالو هلا رهفو رج یهر < نا نالوا هدهکم ندعدق  acsگرو  

 8d gl slop هرودنک Gas det نی ورم هدنرلک دتا

 روډ نمار ز* یدرار دیا نیبعت نیبآو ند هرودنکیناو نیسو لوبق هسسا ثادحا
sofنیا جرات * بوند یدردبا ماعدا سال ہد ےسوم رهو مارک | هراد  

 ی ور نکیا هرزوأ ج ھارا نرضح نید برع لئابق Cr هکر در ؤک ذم هدرشک

sith pleو نتعوکح كنهکم بودنا روهظ  ae pealنرضح نمدح  

 تارکتم هاو تاولار مانصا تدامع هدقدلا هل صغ ندن رللا كن دادعا تالوسر

 نوندا نيبآو ند یرانا !cna الهح هسا !mere fant gt ثادحا دسافهو
 لیلا هاربا ترضح لیلج ند هدنجگا راب رع نکل * رابدلوا نیکر شو هرفک
 شو ا * یدلگد كک | اجعاج Jad ش alls سو ین ابو re هرزوآ |
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 نیرمضح داد جا « دعا پوک هرزواتم اش تدموبشا بولوا رک اجهدهکم لب زوبچوا
 هلبس هقناط asl i هلدنوامم برع لئابق jar بالک نب یصق نداتحهااع لوسر
 125 لاوحارد عبار لصف) Awl ندنرللا heelys یترهش So gal كنج

 نهاک نیفلوالماک لفاع یدروشاوص اعاد هلیسادعا gles قوچ )
 لوح اردشهاخلصف) یددلو لالهنیکمجنا بارشقوخجنوکر ب یدبا بقلم وید

Qo wsر  aanنع نیغلوا هدنکوشو توق یتثطلس (  alahهلب رکسع  

 ناییرذ سداس لصف ) یدتیا مدعتم هلتق نس هججو pain یرلنا هدکنج
 یدلوا :مولع» Sle هداز ندنوب بولوا Jd هدکسشج ضعب ( gull نربهز
 | هلبسادعا yl gery دجو یهو ما (ریهزنب سبق لاؤحارد عباس لصف)
 ندنکلتسرپ تب نیک اره ظم هننبادهینوب ربک ابر ترضح هرکصندلاتقو لادج
 راتخاو تنظلس !Sy yt لؤخد هلاسدع ترمضح نیبم نيدو لودعو غارف

 ضب (رجن ورع ن ثراح لاوحارد نمانلصف) Gar! Coley تدابع
afl ceلولم لوا هد هن نب خیراث نکل بوبلزاب یسیغاسشا ندربهزنب لبق  

 ثراح یلغوا هدننافو ید كنا بوک ورع یلغوا هنرپ هدنتافو رخن نالوا هدنک
 بودبا لزع betel نب رذنم یهاشداپ هریحدابق ندم كولم بولوا ثزاو

we, |تنطاسیکیا بورب و هئراح یهاشدداب  aE laryتکو شو نوف راح  

 هش رب یرذنم بود ادر یئراح هدکد چک ناورشون یلغوا هش رب كدابق یدلو

 هلسفاقرح هنسک ج اقرب ندب رع كولم هکردروک ذم هدسوماق * بود یدروچک
 ثراحن رج لاوح ارد مسانلصف) یدیاورگنب تراحیرب ند هلجبولواروهشم
 IPS AS ن هب واهن, ترا ا نیه gm نب ور نب SWAY ورا

givesةيواسمنب  LANGهد هن نبا جرات («رمنب ثرالا نبریفع نب  
 رباسسیخد Ely هنب راهفناط هع رخ یب و دساینب ندیرع لئابق ی وب یردپ
 یهغاوا هرکصندننافو یډتبا ییهدننابح ودنک نکل بونید یدتبا هاشداپ هب رع ۱

 ردیلغوا كنوب رعاش alls ما نالوا ملام روه ثم زدشهاهلواناب یدنا تبصو |
 ردروک موبد یدش لتق نر دپ كسب NESE نددسایبلیقهدسوماق |
 ءارعش ame لک او حصفاو اند روهشم Guile ol) لاوحارد شام لص) ||
 نکیا هاشداپ هنبرپ لرح یردپ * رد وب Cog رهام رعاش نالوا ایرع برع |

 ۱ | uaa ی رلللود كن هفناط ول بروس Orns Jule یشج كنوب ناورشون

 | Magy pad هللاوارف نازحا نوجا ناوءاو راصتا قرغت ساقلا !sp هدقدلوا
۳ 



 هدک دٌلب بولوا قمشاو هنب زف كمور pad dad رطرب هدخ راوت مک ۱ نکل
 Wag روج دب هدلوب بوریدیک ناتفق ولرهز بونا اکوب مصیق بوجاق
 |یعذ نیکمخک یاهندح قغالبو Galas هک ردب و رخ * رد-شعد یذلوا

 تشو é رکی دقو تربحو <Spo o بودا م ظذ و ,lait و درع ءارمشو

 loa روهشم يد هقلعم amu یراق دصآ هنس و3 كنهمظعم درک (O94 تناعرو

 هکید | كنو یسارب Chaat, “Wend ددع یدن نالوا اع هحرد لصاو و

gleeیرک ذنم كينافق (مظن ) ردوب  etmنیبقوللا طقسب * لاو  
 هدنحما برع فئاوط مج هرزوا Mas هارآ قافتا (هدناف) لموت لوخدلا
 نارق هلوسر par نکشع اعید هدیضق ر حقا 9 لبا ند هدیصت ید و.شا

 دنتخالبلاک كناهربلا رهاب GLA یظع نآرف برع هاغلب ءایطع هدقدلوا لزان
 هک یرلمدیصق ندنراسنلحت تدسُش (gly نادرکیسو نارمح هنتمالع عاوئاو
 ترضحدکردزوک ذم دک ضب (تباکح) atl ناهنپ بوریدنیا ندنسوپق
 ؛یما .دنرافدوفوا یت وپ MFP gl لوزت تازززاذا ؛هروس مالسلا هیلع لوسر
 Bea Pyle یت رش كمردارب هللالوسراد نیفلوا هدنا یسریشمه كسبعلا

 تب زقا هعاسلا اذا ( ظن ) هکیدیفوا یرمشوب هدفدلوا تزاجا بود

 ۰ یو باھار بک« ذع رس ىلع لاب ار * اهلاراز ضرالاتارازو * اهلام
 كفو * اهلاو> !ثدع لانه * زن نم ضرالارظفو * اهلاح

 كلف امسا * اهل اعم ناک هر ذولو * نرضحا تمدقام

 Et Sate رعشوب (رنن) اهلاماواهاعاماف*لداع
 سنقل ءا هلل التاق )هدق دلوا لوس ت رمح

 دل رانلا مهذن by ارعشلا دیس

 نا لبق ی gh قسطا
CSRود  
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 ۲ یذا روهط تالو هللا فالخا بو شالوط یرالد بوشاش بولوا ینغ

of ni Be 

 Haat واهیف دبميل ةنکمالا Glog * دحوي و اهیدمصا BY نتف ىذلا ههادجلا
 * |MEY GUEY مالسلاو ةالصلاو * اناوزلاو راطةالاربممنل ااربلا ق رف قرفو

 *هیابح او هتنعو * هباعصاو هلآ ىلعو * ,SUN ساالا Cla ىلا Ju Mare ىلع

Cyl( دعباما) دالبلا عيج ىلا هتلماو رشنو * داوفلا صولخ هت ساو یصن  
 SEI ثعاب # تام دناوف قارواوبشا نالوا EN تآرم باک نمان مسق

acuمالاو>او یاساوتان اک راطفاب لئابق لئالج قارتفا ثرومو * تاغلو  

illمدآ ی «رمززا *  elsیناث باب نکل عب زوت هبابیکیا نامه بولوا  BE 
 هاوس هلاالو یس>وه هللابالا قیفوتلاامو * ردشتلوا می رفت هللصفنرد

OG ناناکب ما راشتناو تاغلقالتخا ببسرد لواباب BE 

Flyرفوالا عیننلادعب دص وصخ  Olly jabربسافت تاربتعم  Eloyرسو  
 ناجعر كن رپ وللب هکر درانوب رثا تع تاناورنالوا رقحادبع رظن یقلعتم هدربعرپ

ye ne olتیاور )یدلواررح یس هلججنیفلوا  EMCنا  denaهکر دروک  
 رارک بواوا هقرفیکبا HE بولاغوچ هرکصندنافوط مالسلاهیلع ین خون دالوا

 راصحرپ د هکالفا ندک اخ بولوا عج هدلباپ تیالو ندنفوخ Sl وا نافوط
 هدنرافدپاب جربررب نوچما هکرفرب ره بودا رارقو لوق هنسانب راو كلف راونسا
 نب رباع بویلیوس لید shay هفرفره نکیارب تفل یرلکدسشلبوس كنت هلج
 had ST یلاعتقح نینماسراق هرانا مالسلا هيلع حوننی ماسنی دشخفرانی اش
 هزاتسدنهیدالواح ون ی ماسبولعاط also ty دالوا * یدوف قاب هرزوا ین ع

 برفمو رصم هدیزنج یدالوا حوننب ماح * هدنیزاتبالو سرافو GLE هجنراو
 نطوت بوراو هنتعس نيچ تیالو هدقرشم یدالوا حوننب Ob * ae رافرط
 یدتناروهط هدهدعوط لاش نیرباعن ale نب وغر هنسلا لیلبت ٌهصق * رلیدتا

 شوک Slog fle نالپاب ادتبا هدابند هکر درؤک ذم هدفرطتسم باک ( تباور )
 ندرقایو شاط هلبا SU نافوط لاتحا درج هدلباب مالسلا هيلع حون نب ماح نب
 تباف ندکوک هکر یدیا عارذ ك شب یعافترا کردحرمص ید راجت رک
 Gib ا ندتشهد بولب حرص A هلا لا بضغ بولک انو ادص وانيه

N 



Beیک  

 ; 5 al ناتا acy 11 aT Al, \ ope - دلت زتلا ل لاعمو ott راست ) تیاوت )| :

gel le 13 تل الص لاک  Ort geوک  & erهدلباب راد هدک دلید  

als pled! | |ی مسرف یکیا هحهلوق بعک عارذ كی شب یعافترا  Koos : 
 % if | داب هلباربک اراهقبر بضع هدعب Gy دباب eds pads مینم ح رصرب عارذ كی ‘

  pe poبوسا  sreبوعب  aLرد ی  wil abهلا دورک  ngsیرهش ۱

 بوشود هش رزوا  ITTكاله بوصاب نی ! ASL optیرالبد ندفوخ كن :
Alb مس یراللد كءلخلوا ندنا ںواوا ادب cal ولردیکبا شع نوشالوط 

0 ail Sb ےھلبق نم ندلارکمدق ) ) هدفاش کو ا هدتاور شا بود 

 مسفتو هدنشنآ 4992£ نم فسا هيلع رخ دعاوعاا نم نابن  ALناک ناو)

  poeلول  (SLA aeهدق داب حرم ص هک رد ور الصفم ندسابعنیا هد آ

 دور  ablرارزوا كنموق  Galeaهثسلا لیلبت نکل بوند یدتبا كاله نس هلج
 هدهنسلا یالتا بیش هدبابل هنب ( تباور ( )عاهلاو ردشماخلوا رک ذ یروهظ ||

 كلاوقا نالوا  S529 Gyهلا ما ! bahبودیامجج هللا راد قلخ بوسا لب رب |
aie a ws دعاط قلخ بوسا لب رب هدعب نویمالک ان رللید كن Jy یر هدلاحوا 

 وس تغاولردرپ  Sleتاور ) یدلشاب (  anلوقرپ هدیابل  FSترضح هکرد وب

 حون  nadeناسکس هلجتروعو را هرکصذذنافوط  ogee GAS destهدنزوب
 ادا  soyبوران  owlقوس  intelتو۶لاقندوم وا حایص نوکر * راددوف

  dardsباک * یدلب وستغلرب سک ره  eticهکردروک ذمقفاوم هتاورو |

 اس هدلصوم رهش هرکصتدح و مالسلا هیلع حوت لسو دالوا  oyیرالندبولوا

 رمم  cal Sbهکر نیکلید نیمزیور رمت هلا دالب داش نیل ءلابر ترضح

  Gale, Caylee a Addy a Modyتفلولردرب هقرفره یسنرا بوشود

 هقرفره بوقیچ هلا تب رک و تب رغو تربح ندلباب نیکلب وس  Nyyبوشود |
 تباور ) یدلواروهشم هلبعسا كنا تیالولوا بویلشاب هرعت یودنا نطوت هدا (

 ]  etlJanیی رعادتا هک ردیکو دید راب < الا بەك مگ لوق هد هنسلا قالتخا بس

tab وسادتا ییرب ره ets) oa بوژاب رلداتک a> Abo, اد Eres یاب رسو 

eb soz! ) اهلك ءاسالا plies ) دص وصخ وہ ردمالساا هيلع ress مدآ 

 ثیدح ( ةعيصةلاو ةعصقلاتح اهلك ءامسالا مدآ لعو ) بولوا عطاس ناهربو
Sot اما درك punt gill an , * نون دزد نداهش هلتحارمص ید go 

  ore Sitsمدآ  whaنده  E deئانا  ca se atteهتبسلا

 gst eo ی و

pi ۵ 4ی دار بش  ao 7 5 = 3 ۳ Agws۳ 3 وج  



Sry دم 
uy Boتو  

eee ۴ :۳.  

a lilly | 1فا ۳  TTRبو لوا  He! one EAEبوی وس 7  pstهدشنافورس"»  

Wig |هتالورب یسهقر ور ره  gaa lSنامز رو رم بوشاپ وس + هص  

 cal یراک دتا لامعسا eS 52 9391 یرلتغل ر )۳ امويف ام ون : (abs ناوا رورکو

۲ bel, spt llefel هاو ردروک de 90 رلد دلو هرزوا یر هنیعم I 

SUL Bee :لام ما لاوحاو ییاسارد  SNہیچ مدآ  

| 

 لصفلار هان لصف ترد یر iS هیاسدن | دناو بانان ابا تک رف نت دعب |

 جرخ تو gowns lly مج نداتک دهن یرلذاو جرد لصالا مک ۱
 ( هعذقم ( رولوا دید و رهاط یلکلا atlas هرهأب ےھد |ili se هکردسدعا |

 نالوا هدلاع وشا ander tale مر مر Sa مدا روطلا فو رشرود هک هلوا مولمالوا ۱

elie jan هدرارسالا SS باتک ارب ز *ر دو رفا نددعو نورد نددح ما فلا gb 

 # تو ردراشلوا هقرف روب دب J PK قحردفوح نیلاض هرفک عاونا نیملکنم |
 یربغ ندنیطایشو cabs جوحأب نجوسنا هدنزوب رب هک ردروک de هدر اوت ۱
 ناک * بود زدهداب رد یزوساا هدارف یزوئرد توادارپ ید Cal وارد كن ۱

 eal رد یزوتاا ردددع كم Me بان( ا نیدیعس ندنیعناترابک pote lll sh رخ |

 نایک سابل یشعلا ردددع fu یعرکب زوب lle See * yo ردهدارق یزوبترد |!

 * بود SE ید نراب راو قلاخ بولوا یراع ندسابل یرایفاب ردسان سانجا |
 لئاقف ® نود رد هدارد نص هدارف نصل ژدکس St ode نایحنن لتاعم ۱

lolol |ملاوعرک  sym!دلج كيواقرورکب مسزاب  GESبوبدیدرولوا  * 
 هلجهداتف تود ردلکد goles رغ Gar ترضح ملاوع one رابحالا بوک |

2K Loنوا ردنعهرف كنب ترد  Fe Hlیکم نکس كراب رع یکنز  Shag) 
gtiد ۶ لئابف میج یکیب و كنک ارا نيج زاذو كن  

 جوج امو ج وجاب یک Ko دنسودنه یکیبیکیانوا Fo هدنناوررب ند هداتق
 كب یاش هللا جد wae حیاوف * بوت د رد راتکلع برعیکی مور یکیچوا
 زدراو ید واردر كن رپ رهبواوا هدارد یزو رد wl رد S39 بودار تما

 || TNT وا دلج كباتکوب لیصفتیلکولیقو لاق طب ید هدبابوب بود
 ١ | زدلد دظو ذح لباق دحرکا Abel سپ * هئلوا رظت ردنشمک هدهقولخ ملاوع

 | atlases Spats das گیران pus) ati corals كزبال هلک كردالام * نکل
Ble SM ۱رک ذ ردزرفم یودنار سو خیراون بنک ت اسم عقب  I at 

 سس... نت
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Bove Be 
 باور coe me cle Eat نيب نو ؟ یا | یاد

sa ren ۳تما یاد ۲  Eدم دارس ھم  ntی  

 : یدنایناب pag tl كن هياص ةفناطو كدالوا و كمدآ ,Spal ز ردرانو ملام

 : را site 1 وا هنلسنو دالوآرمتا تولہ تغلولردجاقر مالسلا هیلع مدآ dm رک ا

sal Ghراضهب و ح ونو سب رداو ثش *  at ydطواو 4 ترضح  
 || دهن روهظ لینارساقب hal gh رس هلجج مالسااوهالصلا ede ید سنوو

 ناسا کز دروک ذم هدربساقت * Jy یناربسع هراثلک هرکتص یاب رس هواتوا
 یسانعم بواوا Gh مس یظفل ميهاربا ال یدر Sle ونا tar یتا سس
 قفشمو مر Gee هجورپ هلاع هلج یخد مبهاربا ترضح نیفلوا محربا

2 2 a ی al 
  galهدنآرب بدم ) تباکح)  Iعج كد < ون نره نافوط د درد |

۱ Sha) مالسل اامهیلع مدان تش دالوا یرب تولوا 43,9 Fl نامه els: 

1 Peeper oer یرللاجر نکا بواوا نالسم یسهلجو نک اس هدراغاط 

 رادیا لکشد *  alدالوا 48 رذ  Jebرلیدبا م السا ا هيلع مدآن  pSلاق روب 1

 , ple gyalدسح |  a “Ubeدکدتا  | Aیو ناغوط "رک

 هدقدلوا دورطمو دود رم هلا القا :  atsںولاغ > یدالوا ندانز هلکنا بوراو

 هوش وا وخ یراتروعكرلن و#*یدراشاوارات "هدبعورارشار فکس هلج |

  (KASرارهش هدرلا ر بواوا یوخد و  obهللا زوسو زاس زورو بشره |
 تونس را هرات ون هلینیصو مدآ ترضح تشدالوا * 62( 4! روعقو قسف عاونا |

 هرزوا ترفائمو تدعاسم لاک  * LANحازنماو طالتخا ها ناطش یاوغانامز دع |

Te ATE:و  

 | یرزدلی بوشراق یرالسن بونل>اک: زق ندنرارب Gy بودا طابتراو حامدناو
 | بودیا طبض یتوکسم عبر بولاغوج Sole دالوا بولا یرلجا رم بوش راب
 ا وفد ast لی یللا زوب زوفط یرانو حوت cpa کک Gla و
 | ناسکس نامه ندنسح ناسناو قرغ هناووط uF da هلا قد بضع تبقاع

 | هدحون ترمضح باب مکتنرایداوا قرف ندرانا بولتروق بوش هب یک نالسعرقت

 ۵ Agel ندلیاق هدننایح pes. ie هک ردر وک ده gall plas * زده یلیصفت

۹ teeing 

 و سبب او سو ن س



Beeیو بي  

 نوش ال روک ا تروص eres مارک هکنالع نوی !Aras حالفو
  لاووب لاح Noa هکوک سیردا Spor * یدزردپا مالسو ها صم
 لس لاوحاو یرلتب رش كحوئو سا رداو ثشو مدآ einem ید اهرزوا

 Sb paged Say) bi pao ہدنرابا كن رب ره هدل وا دبل یر ردو |

wig ) Ralتاغلو هناا هد هيک سم خیاوذ )  aS ueهکر  j=!ع  er rye! 

 نالواهشات هدف ند AUS رد ررقم یراک دشلب وس هلڪا تنحلها عیج هدّنح |

Iروص  Ac”)وارد زو دن مالساا هيلع مدآ ار ز ردم زوید  dia)زدشعا ےک:  

 و نان رم تج همدآ لاد یح هکر د شاک هدربخ ردي رع !?=j كنا

 هدک دشادا ره تباتک مدآهکردب و رسبودبا لازنا قروربیرکی ولی زاب مم فورح ||
igتواوا هلثتمو هاکشنم هدهنارو بلاوق قورح نایع-* روصو لاکشا  alley 

 ما تاباتک عیج هدناکلخ نا حرا * ردندنرلتمارک و صااص> كمدآ تبا رعر |

 هیاربعهینا سس هیسراف ?aly ane RTE 9 دیکیانوا برغو قرش

 تی و

 ore ندهب رع تاک * بوند رد دینیص هر دنه هیسادنا هد رب رب طو همه ور ۲

 ېب رعو db مسو * ردهرزوایبتر یرافر>زوه دجما ینورح كنمالقاتاغل میجب
 رولیژاب هللا هعطةم فورح بقیلزاب هلیکر (SIE DLA عیج یریغ ندیظمو |

 بولپ زابهلوص ندغاص یرارطسكنساتک یریغویب عو یناریعو یاب رس ناسلو |
 ی فورحو * رولب زاب هغاص ندلوص GES یورو ینانوب و یطبق ناسا 5

iردراو تسانمو تهاشاعوت هد ام ینا رس و یییع ودنطلت كس رام  * 

 Ble تکعس تون ےہ تنال GE توب تاط تاح یاز واو یابه تلاد |ا
 روص كالا 4251 نکل اغاضانض bole وئوا ناش سار ?a5 یداص [

ie ۱لاکشابویلزاب  doyرار وم ض٣! برع نداورزکب  

get GE AI J ne pul ۱اولو ارافالتخا  SNEهد هنس  
es 4مطع یرلکدید رلمار ها ی  ieنالوا ا دنس جوا  a 

 ۱۱ رایت Spins ea ندمالسا|امهماع سا رداوتش ۱

TIR 

 | فا رشا فاصواو فاصوا قارشا مب و تجرم ote ts تعاصهو تقادض

 ۳ .*یدزرایفزام تقود نوا ر نوک ره بوتلوا ی۴ ,cable قالخا لاذ روما هلا |

 ا )



a n es, ee ee م د ee 

 هدنتفو یزازاش ی نر ید ی مد ھر هدنتعاس تا cae ی ر 02" هد رهط تو یر ۱

ae ۱ن زا زاثح #*  slagsهزژوا موص هلو ماشخا ین ادب رک  

astm ac te |ینددراو هتجر لجن شنوک بوتوط جوروا نوک زوتوا هدلپب  

le GSیزنثمو لحز فرش بودا  Epaیرامارب ررپ ُ؛ددراطءو هرهزو  
zoیداراو  * ay,هدنن رفنارح راهش هدماش  So,هصوصخ  wale 

 بّولوانادا مدقا یرلنندكراتوب * یدژردیاذاعتعاوید ر دلضفا هکرالم ندمآ

 Sables یو تیغ مراتع هن هب ردن .dle .هدموآ Lem ۱ قلخرکا

 ٹلم ماو ايدا میج نالک هرکص * یدنتا لاطدا so deg كريب مهارب \

 هلقح ما دنع رمش ماکحا نصب تیام بولوا هرژوا مهاراترضح م وق ندو

ksعقاو ترباغم  jails!جیاوف *  yy ORاذتا نیاسلط لڪ  Eندا  

ab loanهک ردهفنأطر دینباص هددناوخریم *بوخدرد  Jaeبوسام هش نب  

 بولو هرو 383 jy هکیانباراو ,uy هدنرلجما gl رارفا هنتون كناو
 sts Gaiahle بام Selb سفت * نون د یدرارد ل وا ر وب ژاکا

 ها وررب بولوا ةرزوا شید . زیمفر حوت یر دلصا (ast و cont یدبا هدشسام

 هدنتبامصوگودوهب abl ال pa * نوش د یدژرابط JIM دوخا هر کام

Sanد اط تسر  aeهک رد  releهقنح وبا هلا  sasلها  gues 

 Fy ale روبز باتکب ودیا از دیح و {as وڌ !ylasi * As لک د

 ج !a) tle, 4 wy تدابع ید هر .SSM تولم ۵ زاغ وشراه

 كنب Joh هکر د هغ اطر wink یراصنو دوهب هعاوف راطعب * یدراسشعا
 abby ه_هلوق وراضءب * یدژردنا عطف هیلکلاب نب رارک ذو شارت نسانروا
 ریمغ call oper ههلوق راضهب * ردراضرقنم abil الاح هکرابدبا

 هر نج ماش نارح نوناداک wale els لباب ینیدغوط pase مهارپا هدشک

 ید ژر.دردموج یریدمو Ge كلاع بوخ دبا هلبق یبیلام"بطق بودنا تدابع
 را صءد هک رد کا wade Fl نونادلک و نویادسک هدربک تست * نود

 ەت ہرانا !gt هلو هاعدو no یموحو بک اوک بودارب ی \. tet نح

 ردها geal هلج و بک اوک و القا ید یرلصع» ¥ نولد یدتا صا كعا

 رب دقت Poe رعورهوج راسو (eae تو poy عفن رش ورخ اسا



 | !Jo ج سل E ېک کیدتا رس يطب ا

Han Be 
rye - ندا بود ردچاو ant! Lett celal رز Si | سپ EU نا ly | 

 !Hagel 9! ۸: هوت بو دید os !ذملاودر نر ,Me . به دم كن جیپ مهارب ۱۱

 oly یرانآ بوباط هبک اوک !Sha موفرپ ,role ob توی اه هل 7
 لازا هلاطړا ن رابه ذم كن هفرف جوا یربمغ ےهارا Shige یدرررد ۹
 ee Sj * دز ور و ایم او مو TRIOS #یدشُعا

 تروص dass هنعسا كکلفر ره oy pal نوا كالفا هک ردمانصا * هدص

 ریذت نکل ردراو gk كموجتو SWE ردرلزوش ٩ Aral یدژرابط بوزود

 نوا هیلباص ېد ,eat بود یدرار د ردشعا ضد وف ونت مزا isle روما

Jee!بود یدرارایط شب آ  altosنداراصنراطهب بود یدزرابط هشنوک  

 , AS Ooh Mead Chal ableرلوچ  GISراض * بوبد :234 ۱
 يآ بورد شرا هس ر یر بولآ (js wan ندنر ره ت ch ب راند ات

 ,setts و رولیر هک ردراو یصا یکیاكلام بوش دا بهذمو ند هلودنک

 مظعا ماما der be chableasib ss ends, % wx دردرانو راند

 روذ یر, 294 < Sl دیباص ,دننف نیماما * رد یک Se ب باتک لهآ هدنتف
 بودا تداسع هژزدلب بوبموقوا باتک یرب !wn تدابع هب هکنالم بویفوا

 نددوهب هبثباص هدنیلالج putt بوند Jel دع ندیانک لها Fo یسکیا
 * بوند رد هو Py ندازاصت ههلوق یواش ماما تولوا هقرفرب نداراصنا

ogماما هدهنک  alهک اوکپویقوا رو زبوأوا ندبانک لها هیثباص 2  

alt colsناب  

able ie F257, ay هه Spon ore 

os ج الصا ندهد روما یربغ ندنو بود ها الا هلال هک رد هفناطر 

  ۱لوصا هک ردروک ذم هدربس-اقت ( هداف ) بو سلب ما هفاو را لوا دیفع لا
 |  Gtبهاذم سورو ناداو للم  flاوئمآ ندلانا ) ناهج , callاوداسه

 | رشا نیو سوچلاو ی راصتلاو نشاصااو  ISةمايقلا موب مهنب لصق ههنا (

 ى  elنادا ی شب ردم السا ند یرب بولوا دد ء قلا ناس* هرزوا قلالد

 ( ند سوم ند یراصا ند هیلباص ند دوهد ید هک ردماما رافهکح

2 we sais 1 E. ree نم تی * hah age | 



| 

هقرف دون ید شوو لیکر تشو
 ,bd رهند يطع نادا SAS oily تواوار

 ا لیسا اولا ا هللا و یدلو ۱ ,la هوا اه تهاذنز E a هدا ,

(xy |ل نو رهد  rubyهقدانزو هدحالمو هب رب تسفوسو 9:  & SHیو ره  | 

 Me سد بواوا دوج وف ندودنک "یشرف OLA judy ینناصء GE كلاط
 هقسالق اضوصخ رد اراکنا ید یرمهدو رشح نود ردعدق بوالوا قولخحت ۰

 هناندا و علارش نکل بواوا سطمو رقم ه SLi ینا دوجو هک هنهار و امگحو
 ءازاو opal Jae درگ ۶ نوتعا cel a یک. بود رد ول اف ان =

tot ols| an) faنابه هدروما  jacبودا دامعا 9? ردیواک فاو  

Lutقجتاو لهجا ندرافکو اس قخان قرفوشا * یدرلشماتبا دایقناهعلارشو  

dels!تویهلوادع ندناسنا "هرمز قلا  clesةناداجو  oeقانضا # نیفلوا  

 تد ندوافک فاضنا ise شاصاا 3 یانصا نانلوار ac ا ردد هرفک

 دشو dw هیلکلا باب لواو دضودر یرالوخد ة همانا ۵ rts بويا

jacخون زمان نطق ةاطو (نابطت لاوحارد لا لصق )  
ateمالتساا  al yokنا رات *  areی ظوق كنرف هللا طیف  ple 

 دوتا یتسودنگ ماح هدنروُهط ?acu jie ردروک دم go راندا ندندالوا

 هیدناص طبق موق pam یدلاغوخ Glad بودا نظوت بوراو هرم یدالوا

sachsهلکایهو ماتضا ںولوا  ollزانو مسلط یرالع  lBایس  Sy 
 زدم Wands Sort یرلهاشداب Warley * cal راثلوا رهام هد رو

aryl bsبولوا ند-طق ید یوق كنوعرف  Veالو ید  Taal pas 

oat )ی  (Olyطو قرک  wk, act | pias jal oF (jon y todos 

gs Jibردروک د ةد  Veهدتمور راد  skis4 هفناط یراکدد  Fsطق  

SUE),ردن رالف یساناقن كش هقلاظ  doa} fel dalyلاوحارد علا ر  

 قرفوهد دتمفئاوط كرف تما هلنافز روایی ماخ نب ظوق (كنرف تك

costaeتولوا  reg sideرفره نکنار  clasدو  areasند  ASL Cally 

 Sab 545 نکل نوک ان دیک ا a Kuala ys یسلع Spade رەزا

 لیلا ?aL هلن رب یرب هات رهقرف Gly كران و les 3 راکم 7

 ot pS ردنتشقاز لاتقو Se هن زارا Lay و بوزاب GBs رمش
 فاتح ندسشتوا ردشلزا دارت تن یراتصا Spas تنش هداسش oi لاوحا

 Ht نیکو راوبهات یرائاتک شب sat ندلیحا لاو یر اتفه دلتا ك 3
 ےس و es یو سام ta ا



  jieهو 2

 نوادعو قاّمفاو a < اب رنک ا هدهب 97< تاداعو هبف عروما اصوصح هدند

 | شک "روم دالبهدنرب رهوبولوا هدنرانک ابردورپ ارج راتکل ٤ رارد هرز وا قاقشو
 | فاصواو قالخا cae اطوب ردراو یراهاشداب لفتسم كنهفرف ره یواوا یر فلا

 | لاوسحارد ساخ لصف) یدقلوا لیصفت نیغلوا ملاع مولعم یرللاوحارتک او |
 || * درد ید سرف bly نوکسواف مض رلرید Fo سراف هراذوب هک ( م تما |
 || سرافاب ماس نی دزا نیا سراف دوخاب مالسلاهیلع ح و نی ماس نب مرا نی سراف |
 ۱ فی oa سراف روب نم هد هن نا رات *٭ نولوا ندنلسا ماس ن دوال ن |

 هکر 2953, سراف هدقراشم حرش * نوئد رد ردار كهیلع نال وا هقلاع

 نی ثفاد سرف pete بونید Atl بوسسن» هی ین ح ون نب fOr سراف
 زیدندالوا ثممویکزپ ab اطوب هکر دب ورم # بوند ردندندالوا مالسلا هیلع ح وت
 | یدزردیا دساف عز قلوا لسن بحاص لضا هقشب Sete مدآ ینا بود
 یهدنفارطا نيچ تیالو abl gl ءاروامودرک هل اط نالوا هدشالو روز رهسش
 ندعدق مت فئاوط aa * راشعد رد د ودعم ند رف il gb راتاتو كرت

 هل وبن یاوعد تشادرز هدننامژ تیسانشک ,ن دم لولم نکا هدد هینناص

 تاب ےکتن * یدتبا یسوح تسر شن آ oF dep هدک دا داخلا لطاب ندر |

 cx راف دالب wan الا هد رح * زدشمک هدنالصو بسانشک rok لولم |

 یهتنم هنوهجر هن هکر د زوهشم رهش بیرق هددع كب نولوا روم ندعدق

 كسربایلغوا نود رف ندمج كولم اقباس Ly زرارید ناریا تبالو هنس هلج رولوا
 رواوا opie هناتسدنهو نیچ ردرهتاا ءاروام هک قرط هئوا كنوصج یدب راتالو ۱
 This le *زردناروتنیفلوایرلتالو روتیلغوا نودب رفاقناس هکر دناتسکرت تبالو |
 || مولعءالاح *ر دشمک الصفم یلاوحا یتیطالسنالوا لو ندد نیدر وهظ كم |

 هدایحو فطا هداک ذو لمع ley لدعنکیارافک, مع هلجمالسالالبق ہک هلوا ۱

 لک ارادا Me ما eer لضفا هرکصندب رع dale هد هبناسنا LOVES او
 هی همت رعوب راهقرف راس ردمور WE LY برعالوا مدآ ge فئاوط ar مرکاو

 هد رش عرش هرکصذدنروهظ Gat yo كمع alle‘ * ردمورخ ندلوصو

 Daley یرلتمدخ ترنک هل و ملعتو داهنجا هبهبعرش مولعو یراتعباتم

 یراصوالع !att بویلوارب رح نکعورببعت لباقیراثلاح عاوناو stale ترفو
 ۲ pis وا یا فرشرپ فلس بقائه بک هک ردشغیا ald هع فئاوط

 | وال ایل افلس ملا ناكول) هدشیدح بنك« نلوا مولعم الصفم موق رم



=v 

 ًاشبنا) هدریسافت * بوئوارکذ فب رش ثبدحرب وید .دحرب وید (سراف ely م موق
te Shi, Sad ۱نرخ  ) zlمالسساا هيلع لوصر هدناور  ew fj tke۱  

 || Game sl نعل بود ( اذه موق مهنا ) بوروا ab Ml ككرابم هثتس هقرا

 : قوس avo نع we دنر نه اوئمآ ندلاااا y بود رد دقیاط دا رم

shو مهبح موش هللا  digestنینمولا ىلع ةلذا  Selنودهاح نب زفاکلا ىلع  | 
 : دا ص ندعو یهدشآوشا ید هدا سام ( (ed ao نوفاحشالو هللا لیسی

pats Jal ioeنالوا ندنع مالسلا هیلع لوسر ارپ ز  cope glتراشاهیرەشالا  || 

 : <si U‘ نالوا 3( ?hale راضعب * 90 راددر وب (اذه موق) بودا

 ولد pas رلثوب نذمالسسلا ade لوسر ار ز ردم راضهب oo ردرامصنا

 | ناعالا ناکولو هووذو اذه) بوروآ cy AN كرابم am زوما كاساس هدفدلروص

ball Lakenکیا ندعخت "هلبق راضب رایدرویپ وید (سراف ءانبانع لجو هلانل  || 
dus deك یب ندودنک  Gancl ple۱ رغ ترضح هکردهنسک كيچ وا  

 || ود شعد ید راشعا رکنچ مظع هدهسداق هب راح هدمع تالو هدسامز

deنرعه * ردروک  Sperول جاقرب ندلوسر  Jedحاتع هلیصع مطع هرکص  
dersترعه بوآرا هلح ردت بولوا ادیب هعیشو ضفر بهذم هدنجگا  

 ۱ هاش (des ردرح eo aaa: rep Sk, ais iii Jd وسر تروح

 راد be نصر بنج هدنروهظ سا زا تایر awl“ هلیتثاطاس لیعاعسا

 هل كلها * یدلوا رتسمو رقتسم ن الایاو رهتشمو علاذمشتنمو عياش هدم
atts sadly J |ةمرع ندلاءادعا راسو  Maatنيلس  ale atl fueیلعو  | 

 | سان یادتفم هک ردروکذذم هدناربهدهن (ol) نیلاعلابراد نیعججا sey هلا

Oo pasهل نم ( سابعا ت  Ute ual legisردثمالک ریمقس ًالصا  uso 

jas)لاواز ئا سدا س ب  Toca}در  ) jasیجددارکا یهدشالوروزرهش  | 

 ایس عورجنیدرک یدج ,Ns Saale wale كسوماق بود ردندمک فئاوط

pre!هدنلګر بوبد ردامسلاءام  Foدادغب هک رد هل بةر نددارک | ناواج  
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 كرلناردردق ج وج اوج وجاب زوعط هدنرنک ردندنلسن مالسلا هيلع اص موق

 زوفط راردندنل ہا حول ن ثقاب هک awlb یکنامات كسنمو سرات نالوا هدنرادرا

Ll ||بوند زدردق اصاباجو  thyیاب یلیصفت  ale Lioردشمعک دمالساا * 
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 i تایاویح یرلذد هدتیاورزپ * بواوا sore زشيس و دراو ید 9 :
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atههاءاشنا بوید زمسهزاق هللاءاشنا نب راب یراسلو  Bioیراود دس نوج  

 سدقو هشدمو هکم بوقیچ ءرشط بوق ماع یسنریا بوروط هرزوا یلاح
naryعیجج یربغ ندنغاطروط هد  Leoیراق دلو بوزک  GEیرلادنبا بوریق  

 (BU gs هرکص بوجحا ینی زک د هیربط بواوا هدناسارخ Gl یررخآ ,دماش
 بوردنوک یربمغیب یسع یلاعتقح هداشاوب بوید شما داوق# < هلن امز

ee 



XE 16 Be 

 ae هکمدراغیح هن اطر ندهرالوق هک هلبا Mam هدنا نوتلبا هنغاطروط یجرالوق

wuهرلنا  rusk gtیهدنزوب رب دوا رزوب 92  dlaهروط هلراناپسم  

 یتفلخ ؛اوک Gand نقلخ یزو رب بولک ast سدق جوج امو حج وجاب بوراو |

 هدک دشا سعال ly lo alam تیکح ب ولا هک وک ن A551 بود dens ید ۱

 یاب ?ey dle ندتش Lgl «ریصاح یرانااف# هدروط دعب نوش وس

 رتو کوا نیکمتا اعد یسع ترضح هیالب عفد بواوا لوبقم ندب رولف زو ۱

as Aig |یس هلج بوشدا را هغرفاص  galبواوا كاله  ibeرشط  Wg 

 abl یسیع بوئوط ییایئد یراهحئاردب و یراناقو GLI كجوجامو حب وجا |

 slay یرب ره ںولک رلش وق لوب یک هود dam یا oS | اعد ران اسم

 یاب و قوا كرلنوب رانا" پودا اب glis بوغاب رول ەدەب نو دیک بوروئوک
 بودنا تافو رلنالس هلج نامز دعب yl as و نودوا كد هب یذ شیراثکرتو
 مدآأم pean مدآ هدتمانق هدمب *راب وق تمایق هننسخوا رارقاک هرکصذ داب زون

 هدک دید ردهنران ثعب براب بولوا راک دورپ ما go راقخ ران تعي ندکت رد
 بوند هللا زارذا نوجا FOr ني زوةطناسةط jy زوعط ندنرفن كب كکدالوا

 we رانا بولوا جوجأمو cork ىزوةط Gl uth زوب زوفط ندرفن كيي ره
 ردکرک هساوا مدآ ینب فانصا راس یسهنادرب هدکب نالق Gb ab ردنوک

 برغآ جوجأمو جوجأب دصق * ردروک ذم راقب رش تیدح لصم ,ls ود

 (دنه تما لاوحارد رشع عبار لصف) یدلزا لد هنرخآ ندلوا نیفلوا تباکح

 یم*هاکنا Fo یرلتالونیفلوا ندنل ن مالسلا هیلع ح ون ن ماحن دنهرلنوب

 هک ر دهب وساب یس رب * ردراشلوا هقرف دعبالو دحب by هلئامز رو رم یدلوا
anidلالحاو مطا  Bhsهکر د هیدوهد یرب رابط هرارغص ودا لالعسا  

 لاموییهلحاکن تروع اعلطءو یکی ب 3516 وب تاناویح بقلوا داهندب و الهج

 نددنه لها jbl مه هل_لوک Gl نیرلندب بودبا داقتعا مارح یکتا مچ

 صوصخترب ییک دنشذآ ییک هرلنص یھک aT ییک هشنوک یهک هفرخ هصن |

 Fo ییک هشت آ Gye راو satel PO یهک ز رابط هنیوص زاکیب |
 july یکعا كاله هلا باذملا تروم تاوصات هحووب ن زودنک نونآ هبوص

 هدرار gant هنب راک دلب سان راس ءالع هکر ارد همهارب ید aad ay * راروناص
 | هنسکربندرنوب یه هدایند نکلردررهام cb هدموجنو Silo هاهجو فلاخم

natزدراشاوا رفاک بوبد ردقوب تجاح هرلنا ردیفاک لقعارب ز زدشمالوا  * [ 

) clk ) 



ey Beیک  

 كرانا زد هدنراک نالرحت هکرد رکشلم یمظعا بولوا ق وج تاغ دنه كلام
efileهکر دحوتف رهش یراهاکتخ ندعدق دنه لهاو یرلتالو نالوا ترقا  

 روم هراب Che بولوا عنصمو عص رم re روهشمرپ وادآ تانموس ندهدق هدنا
 نده وئزغ كولم * Gal راو یراکتهدخ زو دهن كنناتسلکو یراب وک فقو

 هدنلصف كلا یمارجاموارغع لیصفت بوق یرضرپ رخ G79 لوا دوم ناطلس
 اکذا یرک او تولاسشا wb 5 ندساز راس دنه رک | هکر دب و رف * ردشمگ

 هد هب رغ رارساو هیج مولع هکر دشاک العو امکح رعب !Gaile بولوا القعو
 قرفزوب نکس بودیاداجا GE ران Jo ہک ر دیکح شانیک ,gat بوزاب راباک
 تموکحو ps ۴ دما رهش كم هکر در ھا د نب هصص ید یر * ردشاش لس

 مک> هب وزر ید یر * !Gas داتا ع رطش نوجا م لعد کنج لاوحاو

Kal4 یهاشداب S ogناتو  oat aslندناناویح ناسا  
 یسسزاف كلا ههاننوبامه یرت * یدزسوک OIE عاوئاو تارببدنتو حاضت

 AT وا زا AN دنه یکلوا ردولقا یدی leo هلجج هدناربتعم * ردیسهچبرت
reلباب یج درد  osماشو مور یک  aاره ردنیج یجندب ناتسک ر  e's) 

 2 و لباب یکساوا هد تک ضعب * رل سعد ردح 9 زوب زوهط یضرعو لوط

 aw رثأو ,re دزد ° نعو Hay هکم ی <a وا نادو-تو دئسو دنه یھکیا

riبدو هبلافصو رزخو رت ىجتلا مورو ماش ىب رب رب راد و  
oaلمح * هغلوا لعتتسم جرات + ناتسدنه لاوحا #* بوش در دلیدو نيچ  

 تالو ) لیس تا لاوحارد pus همش لصف) یدلوا لاح 4. ry نیفلوا

oteكنات سدئه  oieردهدنش رغ  pod Fl Higهدنال تبالو یر بولوا  

 هکر دیقلخ pe تبالو a * اتکا نالسم یرنک | الاح هک alos نوصع |

"ansدنس لها عیچ راردمانصا  pleمالسسلا هيلع حوت ن  Jeshنیش دنس  

 رشع سداس لصف) fol ally رایدلوا یعس هلمساوب یزلتالو یراودنک نیفلوا |

 بولوا ندئ مالت سلا هيلع حو ی ماح ن شبع هک <o) شبح تما لاوحارد

 رګ هدنسل اعم ز مپ یراتالو رذ هرزوا راصد ند الاخ یژکا كرانوب |

 gol مک یهاکشخ بواو (he i كنب رلهاشداب ن دعدق رد هدنرانک مزاق

 ردنشمک هدنع دوم بی ع رايد ا: ندرلنوب ليف ?ls نالوا كاله ردرهش
 یشع باب ر ۹ Pa dias hc Reda a, Ks eves wb ون هدنامز رخآ

 a هزتبالو نالوا ناسم الاح یک | هدنراوج. شیخ * ردشمکس هدف السلا هیلط



Beeمچ بهر  
She /نیاس  Crass Lamyنیند لب ز ماما یراش رک نیم بولوا  IMAM 

 ےل سو

egیرور كار كنه  gemلاو> اردرمش عباس لصد ) ودکنکا | ندنعلهامس  

 65 كماللاهیلع حوت نب ماح هلجوب راب ىع هايس SE یتعب ( نادوس تما
 ی dl هب وو عز یرلتالو و یرودنک نیغلوا ندنلس یرالغوا ولدآ هب ولو 1

 et deny“ رد dae یراهاشداب و دما ام وب بمر اط دعدالو as dig یداوا

 ,Sl تا یراب Ane نوا هدنرات الو ?walk ke یک .Jot لو یوکه شن آ |

 ندرب یپک ناجرم هب «UH) ITVS yg * رولوا لصامزمتجز بولوا |
 ا * لو جاجا هكا لاق بوقیج & رزوا ق اربط بوت نوت |

۱ 

 Sb نی BT بودنارل هقلح AL | نیغلوا كجوب وا بوته نوتلا هدشلارس |
 دف اطيمهفرفرب cL lagu * ردهدنس ge بناجتلنرهن ناقا هدرصم یراتالو |
 یسهقرفرب * رارولا نوتاص abl نونلابودیکر قاب زوطرمجما هنم رلتالو هکر د هناغرا |

 pode درهسش یرلهاکتخ یراهاشداب زرد هواج av راتالو هک ر دهب ونجد

 نامل ندامدق رد هنوا ندا دیعص هدربصع بولوا رارهش رو« دا هدتالووا ۱

 me رم نولاوذ ند ڪاش مو ع6 جدو GH par یشحلالب ,Kral ےکح 4

Bs |ثیدحرب وید ( ع*و لالب و نامل ةئالث نادوسلاربخ) بول وا رابرع  
 ناویح دننام هک رد هج Fo هی رب Jy 2 هواغز ځد هنسهقرفزب ردراو فیرش |

ol, s Iرارابط هرلعک نوک  ay۱ رانو هدرل سما نادو هک رید م دامد جد  
 ندنادوس !Riel هر و ز هژرا ی هم هنراسخ عاوناو ,a بها ic کک ا ۱

 ررد نداراصت بود هللا نا E نوا یسع تربضح 43,3, وادآ نوین ۱

Iكنادوس  ert syن راربیرب بوک ن اب رعیکناوی> هک ردیقاخ مدهدتبالوید  

 ید یسهفرف رب * ردرالکد دیقم alle grb بوپاط هنتروص تروعرب بوس |
aa lb jfبولوا تسر تب یسهلج رد هدنسهیاعم دنس تکلع یرلتالو هکر دز  

 یرلارقو دالب ردیارفس هلیارکسعزبب هرغص كي زویجوا یراهاشداب نیک هرارغص |

 هرص م تالو هکر د رورکن جد هقرفرپ * ردراو یراندعم نوتلارفاو بولوا روم"
 قاربط بواوا قوج نوتلا ,esl GAY ردهدنسس رغ كالیئرهن ب ولوا نیش |
 Bes ررروتکرفاو ener بودبا ترا abil al bi روند ربت Kip یک §

 رانا س عروتمو عرعشتم راب رورکن هلجج الاح رد-قوب تجاح هغلوا لاق بوت |
 بودبا دالب طض هللا دادو لدع یراهاشداب ردرلبهذلا SIL یسهلج ب واوا ۱

 ?es یراهاشداپ on یهاک بوراو هج هب هکم ن ندرمصم ی ی رلیجاح لییره

Ciel) 



 , ‘allies * as das pac aya vr We yey gelلب ۱

 | هذسخ راوت * ردرابهذلا یکلامو نالسم BEIT یخد ,Gh منا هدنرانک
 PAG ALLL الما هلا Meg لج یاددخ تردق هکردراو هق رف رب ندنادوبس

 anny) دب هدرا کو ک یرارغاو هدنتسوا یرزوما یززو ڪک بویلوا
 | هدم علطم هدربساذت * بوخد نوط یراررض هقلخ نکل بولوا راهنسک |

 | ترضح ود ردفوج ن ندمدا نب فئوط ط عیچب نالوا salto نادوس OS نایرع

 أ | نا .é رات (ناعنک تما لاوسحا رد رشع نماث لصف) ردب وص ندرج نا
aseرب  odyن ناعنکر لوب  goboهیات مالساا هيلع ح و نا ماح نب  | 

 ۱ سو * تون دردیلسد تاوان aS تو ناتک و خد هدنر ر نود

 | لبلبت هک ردب ورم * ردروک ذموبد مالسسلاهیلع حوت نب ماح نب ja هد |

  seshهدنر وهط  lettیدشا نطو بوراو هنفا طا ماشو سدو تالو نا * |

۱ pam نامز دعب * ردوب ید یر لرلزدیا Le oe | دو رک اچ a 

 نوت»ب  nee ale” ‘sa Ubیدتلوا نطوتم هدنراګا هج دیک هرصم بولوا *

2 ot * ردشعد یدرزکب 4 فرع ناسا یرلتغل كیا ‘spl هد توما 

 دله نا  aa leلتف كدواد.ترضحو تولاج ىقلا كراثلوا ءاشداپ هناعنک
ale تولاج هدیربغورسافت GU * بوند ید زایاک یعسا كنولاج یو دشا 

  Gal aldolهنکیدند  ASلاوحاردرشع عساتلصف) عا هللاو روش روک

 تما  CEمرا * بود یداراو لغوا وادار رب كحون نب ماح هد راوت |

  ara cylتالو هدقدنلوا لتف تولاح رلد دیا ندنوناعتک ر راذوب هک ردوب څا جتا هد ۲

 نک اس دیو  Aدعدهک رد هان کی رب ند لح * رل بدلوا هلسق قو> تولو ۳

 | لولم اَز  cas bYهکر د هجاهنص یخ د یر * راد دل وانیمهرانوب نرو هظیرلتاود |

 | رثا لولم ۲ # a! Anatو ساق لول« § د هئاز جد یر . Vwو  dwهسام |

1 we لنت هلو ن هکاس هدرا Ue و رب ‘aa Ub رد هطاوعرب Fo by * رلیدیا 

  pheیراتاسل  Queفورحالما بول وا ماکت هلتعرسو لیفلو بدرع بویلوا

 , Jsهد هدب رخ * بوند کل وا عد  EY ‘saleتواوا هور د ڪت

 |  Lr Opرد  at Myبرغو تاحاولا  Salزرد یخد  parیرلتالو هللا
  ۱تباغ یراتالو نولوا یراب وکر فاو ردراو خاط یظعرب هدنسارا ( yoلج

  ۱هدسوماق بوند ردراو بیارغو بباګ هدنا بواوأ نک اس هدررب ولموق موق لوا
 | رب رپ  alle Filیربرد  Aردرانک اس هدنسارا یراعالو رلیکنزو هشد> یرب هی |
nF 



 ey هکر د sob کیا ندن Ae ينمو pacers دوخاب atu نالیغ او یا |

 رانوپ بوراو 4 رقم هلبا سف رفا یهاشداپ نع رد هماک هنبرب راررد هجاهنص
 we كفاشک بود زدراو ید یره بقر eli نرفا كرب رب دن اط رایدلاق هدیا

 بوراوهب رفع شی رفا راربد هربرپ همالک ترثک هجم رع هک ردروک ذم مدنسهیشاح
 رب رب wy بودشلا ن س س هلواوو TS كس WS هدک ae با ار هر هدد ا طوب

 كي (ya ترضج او نب تما لاوخارد ن ن رشع لصف) یدوق دآ ويد

 لیتا مما یب نیفلوا ندنلسن كنارلنوب ردکعد هللادبع یسانعم بولوا لی امسال |
 هبوغازوب رلنوب هدکدنک هناجابنم هروط مال لا abe یسوم ترمضح و هلکعد |
 is هلکعد دوهب نوح راک دتا ع وړو ه ge هدکد لک یوم ترضح بوباط ۱

 نوا نیغلوا Goch place cage دالوا رفن Fl نوا یس هلچ * رایدلوا |

Fl |بوعب نعپ نالف طبس هج رع ھن ر ره واوا هفرف  Oils!یرالغوا  

 هربهم رهش Aled dawg) gael Spar * یدبارربد طایسا aude وند

۱ 
 زویئردنوعرف پولاغوچرانوب نامز عب بوراو هلیثاناو روک ذ دالوارفن یکیا شع

REپوسک شاط ندرلغاط ییک ب بید لیلذت و مادا لبارسا  

 er یبرومد یه راکافج داغرا Us هکر ات we بول هراب یززوما ندکمرونک ۱

 بوبسک هجارخ .تانوکره ai وا تفابط یب تیاغ بواوا A میرک
 ولغاب كد هبآ رب پویلغا هذ رازاغوب oe رللا كرلنایلوا رداق هکعرب و كد هماشخا ۱

 عاوناو بلهالج بوریک | ناتک هنبراتروع طبق موق هسیا یرانوناخ * یدرزک
 Be ارسا ینب هل چ note یسوم هدعب بوک Je زویترد * یدراردبا تمدخ

ee pa ۱هکنج یربغ ندنروعو نالغواو نالوا و بودیا عج  
 ats3 Le نا كب شع ae 552! هاو و دوعس نا ۱ ندمدآرا |

 هکر هلب رات رذ J زوب هرک یکیا نواو bla یدبشع زویشب و كيب زوینلا |
 بوک یاب رد رنو بوک هج رادرا نوعرف یسنریا بوقیج ندرمصم ۱

 لیناربساقب ءایفنا یرلتشذکرس هلج هدم gal وا قرغ هل رک ن وعرف ۱
 Glee هش رانافصو تاذودنک Hadley ردشمک هرزوا لیصفت Cle هدنراباب |
 یکیا نوا وبشا یسوم Spam هکردرازوب یرلضعب كني راهصوصخ لاوحا |

 بیترتوب ید هرکصاد یسوم بوکید ob كولب gt بیقنررپ ym كنهفرف |
yt wale! Sle ۱9 هد محو  Adنکل همش  tanو و , .یرلهاشداب  

 دوم Dania ately 4 و 4 یواللییا تو هل ها دم ج !ots بواوا ۱
 —— س ےس س س ا

 ( نبا )



 a. JE ort وعمد تروج jut دا “ یدا شاخ هب نرم نا

 نیلسیح و ایبنا میجج نالک هرکصن دطاب سا هدناربتعم * بوند یدلک ربمغپ
SUالا ر دهل ی  glو سئو و بیعشو  pamدیش  ate dil beسو  

 يرار اسبوبلوا LS dey WP مدل ارسا یب هکر دب و رم * ردروک ذموید

 رکمو dng ذرعو ق لها we ey CAEL AT هش راک احو العو ايبا
 ناذدوعرفرس % prs! a! cc ‘aie rig هم ر اطر قاعشو داسفو A294 قافتو

 لیلهف ارکش هدنییفع de راقدلوب ole date فطل Jot ندان رد ررضو
 هدنرکدروک هقن اطر . ندوافک رابط هراعص نب نرم هدر كجەدا isle راهلو

Eاھا ات لعحا نیو بول ها  ceeتب بوبد (دهلآ  Kl,تزاحا  

basalهدکدنک هتاحاتم هروط یسوم هدعب ۷  pluههلیساوغا 6  oes | Shy 

 ان زرپ یرب هلقح نما بودبا تمادنو هپ وت رانوب هدک دلک یموم بو اط هب وغازوب
 Bae رش ماکحا یهدنحما یولوا لزا هاروت GES ندکوک هرلزوب tad * توریف

aleروط مالا هيلع لیاری تروج هدنراک دادانعو 227 99 زرلاکد رداو  

 مالسلا هیله یبوم بوتوطهرزوا یرلشابلعم هداوههراکشآ بوراپ وق aly نغاط
 راجاننیکعد نعبزولوا لالهوخارب هرکی رزوا یغاط هسخوب كلبا لوبق قح ما
 <o هلیس aa lb ی رابج ندرامک بب رق ه-دق هدمز * رلیدتا راتخاو لوبو

 كنج هلرافکب وواو هباكب زنس یسوماب gad دانع ST رانوب هدقدلوا رم

 ناربح هدرب قان وقرب هدنسارص هبت لب قرق * نیکعد زرروتوا هدنوب زب نکلیا
SbF ragمک یدلچآ یرالوب هدعب بو  densهدمالسلاهیلع یسوم باب  

 اب نکا ود !Ss علان هب یوم عرش هرکصادریمغس ینوم# ردشمک الصفم |

 هاکززوب:اک بوزدنوک راربمغیب at یلاعت قح دنا نامزرب هدزاب رفو هدرارهش |
 رقاک دود رح 294 کا هدنامزره * یدرواوا عجج ,AAR كی lf هدا ز جد

soleهه بولوا دوج لهاو  Jailیب  ol SSدنوک ریح بولک » pein GE 
 تنح لها ىس ر رایدلوا هقرفرب شک واددوهب هدشدح بک *رابدستا لتق

olمضاوم سافت ودراو ۴ تیدحر ود ردع هج لها  asهدنس هق  

 ندنرازوک aad نوجا.ت تداص glo هل سارا شب یوم تربهح هکردر وک ذه |

Anerید رلنوب بولد کالا راّتحا یا و وک  > ancl y Jb l= jeنددحا  

 تولوا نیم SF تبس هدنرکددزردارابتخا ی بس نیفلوا عراف هدبس تویلشاب

 ینابولوا مارح رفت هلروما .Cr ore ol ہد ءار an دوو pall نکل |



 ناضءر مود اد. ا اسب (wate دیدم هلا دددش ديعو نينا تباغر

iyیخد  Sats! UA?هجروا نوکر ب نامه هدلب و رت ینآ  Jadبودن ا  

 WIT و یدزدوا بوئوط نوک یرغ رازوب نکیشلوا GF ینوک اروشام نوغرف
Joa!رمصع امهومل [دوبتنآ هبخاو یسومیلا انیحواو )  Uysمکنوی اواعجاو  

 يادشا !oa فک gual eo oe Spar Wess ay تست د ( هلو

Aهدن  UTزا هدیزا وا .ندنفوخ  ail?نامز دعد تواوا ومف  CN pales 

 هدرسافت * یدلوا هک ابم AO Sore نشسدق ناقیج Gite Lalu یز هلبق
 هرزوا تب وعصو ندد تیاغ مالسلا هیلع Sty Dem بمب رش هکر دروک نه

Gulیر نشالوب سجث ندناسنا ند و ندسسلبلیح *  aterكا امرمش  
 ant نیم tel oly × یدبا ضرف كمك یوضع نابل شبا هاکو یدزلوا
 *قلوامارح كلشیاب وئدروما هدنا نوشلاچ هتدابع اعاد هدتبس موب و قماراربط
 تدهدسفن JS ًاطخو ؛ادصقو * قمالوا زاج GEM oy یمغ نددحهو

 یللا نوکر هو * !Gea صاضق ,sll sly! ple الصا كيا ,gio ache و
 BI ذ كندباانزو لبد كباذكو * hy و ةاکز یلام عبرو * GI زام ثقو

HDTكناغب هبیبنباو  UIنالوالال> هساشبا ءانکرب هندیکرب و قمرافیخن  

 ضورف یرب ره هلهج و وب * FEN نويت FEN مارح هب ودنک ین زی ندرلمابط
guiهسنولوا هئسر هنسکرب و  wileندعح  JEضیحو * قوا تب وععهلبا  

 نلاثما كن هلجوب و * قلوا مارح Gib el هطوارب یشک هل نوناخ شمروک

 لتق نب رب یریاجهدنرافدپاطهب وغازوب یخدو * یدبا راو تاظیلفتو تادیدشت
 هسداهانکر هداهتن هنسکر Moab pol dary * یدلوا لوبقیراهبوت هفیمتیا
 یسهبوت یداشدا یهانکنالف هنسک نالف هدننتسوا یسوسق هرشط كن واهتبلا

 لوسر ترضحو * یدرولوا ناهج یاوسر یستربا oh jb ندنردقو در دوب
joهللا  aleلام كدهننامز مسو  ogآ بودا عج نيغلوا مار > قلا  anc) 

go pieتالمارمسایب هکردب وره *  ey: atراک دا ثدابع  afلاک  

 Es بولغا am shy یترللا بوک رابعنوجما كعاادا هلعوشخو عوّ>

 هرلکرید 999 با بواد یتراکوک at J SKS vant تا زا ید
 لیصحو هنا زر, سفل رهق بودا ر Lisl اذاوافح ”aa? a gat یک بویلغاب

slo,هناجر  ase’تدابع نزودنک نونازا نامرد  pads rem 4\a>سلو  

 هکرد ورم ( هداف ) ید Al رسق ورمج BLY باکترا نیررسکلا ةبچاو
rr ee re a سس تورو سس یو و و جی ی ی. | س 

 ( ترضح (



or Beج4[  

ie suntسطح  gus osکندن داوا ۲  daaمڪو مور فن و لباسا , دو  an Jade۱ اد  

 | Jade روب نم هلقحرهق بوبلوا UE ندنزل تا Sebel یب تطاس سو توب |
 نرلپعور تنطاس درجو لئاز هیلکلاب ندنرلجما تنطاسو توبن هرکصادنر رویه

Sateضرالا ىف مهانعطقو ( یدلوا  (eینعب هکر دروک ذه هدنرنسفن قیآ  
 Uke بودبا هدستالورب ندد هدرظطفرپ ندضرازاطفا یب a8 3858 gale Lal یب

 توق هللوا قرفتم هک ات دعا یلاخ ندرلنا gap ly تکلعر مجه نداسیند
 ,aisle ندلسآرسایب ( هدناف ) هلوا هدان زیرلابکنو تلذ !ody یراتکوشو

wees:هکر د هب  steندنونلا هدک دنک هتاحانم هروط یوم ت رح دنسک وادا ی  

 هد ینوفبأت هدک als مالسلا ale دوم بوباطاکالینارمساتب رنک | بو وغازو

 نیفلوا ین« یرعاس هدربسافت یدتیا روم روما دهن هرزوا یی اوا لیصفت

J? damكل ناف بهذاف ) بوئلوا درطودر ندنسارارلزالس* ن ۹ بويع اوا  
 هر هنسکرب ودنکو هتسکرب هب ودنک هج "وهم 21 ( سامال Jotul ویلای

adilییسکیا  Soبوجاق ندنا قلخ ندقلخوا نينلوارتوط هتسا  Bad 
ab ogoهقلخ كنا هلعاعم راسو هعیابم هلکناو كعلب وسو شل وباکا بودا  

 رسا alactL هجاوق cnet بولوا لاله هدارکرب تبقاع # یدل وا مارح
silo gf ghبوباط 4 وغازوب ردروک دم ویدردیقایحد هدنمود كناالاح  sp 

 ثعاجج ر الاحهدسلبان aed هدرب قانوقرپ هسدق ی كراثلوا ندنس همناط
 هن MEL بولوا راتطومم هدنانیکعا لطا.دافتعا go jog سدو هدتتیتح بولوا

 قاب نو دج دما یسوم موق نمو ) هدبابلریسفت ( هدف ) رارونب راص atte لزق
 لتقو اقشو رفک Seales هکزدب ورم ندنیعیات ضعب هدنشآ ( نوادسیهبو
 نوجا تدعابم ند رارنأس نیغ وا eo یرب كنم Jud 3 طابسا هدنراکدتا اینا
 لیاربجهدنرلک دت ااعد هاکنابولس مظعا el هدتاوررب نودا هدا تر تاحاثم

 wy وق asi هلب daly griy بوجالوت ندنتلار هد سدو ںولک مالسلاهیلع

 ک بوپ روپ هدنسسایض نیفهابرالیدنق ر ونرپ ندنردق هجراکوا زدنوک «دلوپ
 یراقزرراس بودیک بوقآ قریارب ندنردق de هلرانوب بوتاب بونوق هدنفاوک ارق
 wy رود ,de SF هللاحوب بولوا لصاوو لصاح ندییغ لصافو عنامیب ید
 Syston هر فیطلر هئوا ندنیج تیالوهدفرش tan ب وکر حرف كيب

 لئاحو نام قمرا ندیک بوفآ هلتعرس راهنو لیل یکقوا شنا ندموق یناص
 و ia ندب وذ نادر !ps لاو aa ندمدآیب هر هرلنوب نیجلوا

 ا سر سو ست سو اس سس تو تست سی سس

re 



it Beبیک  

 | لاک (IEE سض الصا بودیا طالتخا هل رانوب عابسو شوحو نیفلوا ارعم
 | Ay Joa) as? lwae هران وب بوش روک هدناسنا تروص هکنالم حب ندنراد-الص

 | هدلاحره قفاوم هعرشو هدلام قبفش قیفش خادننام Gast هجورب ah Jy یرب
 یزروش هلفح Wale] Abie هرزوا تاواسه لاک هدانغ یسهلج و تاساوم

were reeباهذ نولجا اوه زدنو  ablyتنافکی شکر ه رزمکچ نلا روم  

 لوسرترضح هدجارعم #AS ردغی 52 «دنراارا یرالام عیجج نوما قلا ر دق
 بورونک UNE! Aig وشاب gu Daan بوبارغوا ندکوک لسو ate ها لص

 هز ود نوسشیا مالساکا ندنب کنش am pate نامز رخآ مالسلاهبلع یسوم
 نديطع نآرق مالسلا اوج ءادادعب مالسلا هيلع لوسر to رد-ثل رعصا

 ةالصءاداو ملعت ییروس زوئطو هحاف روس ندراهروسس el هد هکم هب و دک

 "sr نید یدو * 54( لک د ضرف تک موص هدنامزوا gal al ةاکزو

 بودا میظمن ane eg at رب كناو كرت ele oF ٹاس موب هرزوا

 IB تردق KS هج (asl لس ره * یدتا ما كماتک هر GIF ندنرلناکم

Uysنیکعا اعد مالسلاهیلع لوسر ترضح هدنرلکدتا اجر بوینسسبا اعد  

 ریس pu * را ن روک الصا pl راس ,Gig نکل بو دیک هج لب ره
 لئاضفو بیارغو بیا ردعلوا ندنرالاوحاو قاصوا Tig هده gill حراعهو
 رولوا نت ربع ن رومو تربح تعا هتربخو oils باھا هکر دشا زا بقاثعو

 GEMS صیع ن, موردک ( مور تما لاوحارد نورشعو Gale لصف )
ateر ديل مالساا  rao ylنوجحرلقدلوا ندنلسا صیعن مورنرفصا  

yayندعدق هکر دن و < * ب وید راررد رعصالا قب  Atticتب هرز وا ید  

 مور راک او نیط:طتف slosh مور نالک هرکضند یسع نوب x راذضرپ

 ندارا ص مور هفناط هلج هرکصادنیطتطسق ب ولوا نالسم هرزوا یسه ند
 هد هک سم Aloe * راددنا ندرافنک Gus ردهالانا یسع اشاح رک ١ نکل

 لمس قلا BE ز ویچوا نداسوم ترشح تافو یراروهظ ل وا ال رلیمور
 a رع امور هجرفاک یرلتبالو كمور هفناط هکردن و رع * بوند یدبا هزکض
 هنزاتالو هچو هل یراک دید هبلاقص af رد ندرهش یراکهبدالالزق هکر تیمور
 الاس ردشمهک ههوراقوب یلاوحامور فئاوكولم ر دبن لامس قرط یابد كد
 ,all وادا هرفاتس ندور ەدسۈماق رددغلاته* !ww su, at مور تاه

 | كنهزفاس رک ا هدناربته Sand * نون ردراک اس هدب So راد یاصقا هکودراو
bane ۳۹ 1 Me 2 e 
 س

 ( یززاوآ )



 فا رشا تدحر ود نکیدر دشبا نسادص یب رخ شلیک هوا علام یرزاوآ

 | تب نمرا هک (نمرا تم !لاوحارد نورمشعو GU لصف ) معا هللاو ردروک ذم
 هد رفرهش یراکدید مورضرا الاح ردیلسا مالساا age قناه“! ن صیع

 ةذناطی ۶ راک دید ی هراالاح SANs a; Cs رھا شار ۳7 الطوب یرهشەنەرا

 (iS pe یر Sos ون نت SAS will زویچ وا هلی
 ْ هکرذروک ذم و دح اهل ادب رخ )4.05( را شعد یدبا لا 2 نیغلوا نیصرو

۱ 

 | توعد هد gale بولو \ دوج ود روه ر هش ,sted هلنامزرب هدنمراتبالو

 1 صا ا 3 de FONE مت اعاتعاطا رنو بول is رنو

1 

| 
| 

j 

 1 ی برات hye) 0 نورشعو و تل صف) sal ء هدراددوا بودا
 1 BAN ص عن رفوصدوخا مالساا ایل ۳ ون thy ناب و 4 رانو رد دیس

 یزد دف زان ور ردیکس سا هددوعسلا ولا رس ن ¢ بوش د RE مالساا هيلع

 FSG نانو نب نطيل نب یورنب نوطی«نب سهره ن, م رب هم نب سلف
 | قاعان صیعنب زعلا ن sel sor لیفونن رظذود ن_ هيمو رێ بوخرش
 || هوانا ثقا بوبلوا لغو ح ون ن ثفاب نانوب روب نم یکیدشب دردیلغو !مالسلا هيلع
 1 هدنق نم 9"( تیالو هن نبأ روب نم * ردناتاالد !dale! Jeo بو>رشنا

 | زکد قآ یهدلویناتسا gat نودنآ لصد هینیاعدطسق رک سارا هکیدب یلاعتعبر

 || هبنوق هدنساه یلوطانا لرو نمرح هللا یلوق لوسص كالو یبا مور هدنرانک

 | هددوسلاوبا راسفترار د نانو ضرا هلام رقتبالو نویکتا al gl bl كن رهش
 i نڪ كدنات وب EA ارهشوادآ هة ودق هد رو رورمس Anna‘ هدئلبا مور

iیدلوا بارخالاح  ssن  Ut Jهدح راوت * بوند ردیفاب زرا جت  | 
 نرخ KI hy Ps Ly ولدان | ی رروهط لوا كنانو sale" هکر دروک ذم

 : alot سرموا ندارعش ar رالوا اروهسثمو روک de نکلردشوط هدننامز یوم

aieیدبا هرکص لب زکس شّلازویشب ندننافو یسوم ترمض» هکیدلوا ببس  | 
 1 ,sobs wile ۶۱ بولوا تضایرلهاو ی ذو لقاعو Mees | كناتوب در
 | یدیا ندرلنوب کا یراکدد هقتس القو US یدشاط تال لم 65 لقا

 نوچکنا ر Kes همکا ب۶ یساضم رارد قوسلیف هلع لها ابد نانو

aleرد هغسالف هج رع  ist! Jب ۳ ردکعد لع  Simsموجو هسسدنهو  

OG Gen lay |یعواع نعبو قیس وعو  hyیمالع  elدرشت  | 
GAL) 

“UE CS 0 



E434 زوم 

wi کج SEAT WK Li رءایع دام سا وایلع 153, لصاو هد هد A. او a lee 

 2 = ۱م د  slacks allac a+ Lsایلنا تو  4yلصو) رد ار دک یرک و مداد 8

te 

 (ناهجما ر اسو نانو هار Sm یا ظءرها شم رک ype yh id € ر

lasمراہکح هک هلو وا موا . Sbندمدارود  Dy acs Br GAY?دام الع ناللک هلام  

 نکل . ودر لا SES 3 ی هلج ins 9! Lica >| gas ۳ jh ا دادعا

rds Mae Es eyو  ee a~ی  

 (سلقدیا م 0 و عود = dar وار 2 ,ac: 7 ye 99< نیغمالوا

 دیتا بود puna) orb} nes تب دواد ردو نانو ءانعلوا هدلحو لامتاک

 ۵ (سوعءدرا ےکح) رووا 4 5 هدیعاشا هک ردراو ید (cos دآ ص او

 اراصتخااک وب زدکعد همکدا بح دوخاب لماکو لضاف یسانعم هک سالاطو طرا ۱

 <a بواواقذاع بیبطوقداف dle مکح شخاموهیردپ * رد یخدوطسرا |
gal |یه  pasدرکاشهنوطالفا هدنشا ید نوا وطسرا هکر د و رم * 64\  

 نیغلواک ذو لقاع تباغبو دنا لیمکنو لیصحت ندناهدان زندلیب BS بواوا |
 0 - o ی . ۱

 jai هدننافو كلا inal gl یدرک bl * یداردروصم Jac وب نوع الدا ۱

 یرولفكي زویشباک ب هاشداپنیکعا slaty slate [عیدلوا یماقمگ هدماعسرد ۱

 مولعو همیکنونف * یدتا hae) sab و یرولف كب رشمرکب زوب هدلس تور و |

. 

| 
۱ 

 یراق صاوخ fe بوزاب باک یمرکیزوبا هجهدادز ندزوباب ندناسکس هد هب رغ
zoدا اوب  ttl galیرادرک اشرفاو * یدتناناس نتصاخ ساطول ردزومتلا  

 مولع ملعت اک الب ش هدئننطاس نامز تولوا یسهجاوخ oe ردنکسا

cas |وطسرا هددناوخربم حمیرا * یدال ب ید شعلا نکس شعلا یر ع تدم  

ub |تولوا لم 6  Ak \ oeلح  Anوطسرا * یدردا تم دح  ash Su 

 هثرهش سین | یرلکدید هئین آ الاعنالوامکطاهندم هدنلبامورینایرد هدکد رک |

 يدرک اش لوبقم بوراو هنوطالفا هدعب بونرکوا مولع fort كد هل نوا بوتلبا
 بوشښیل اح هيلع go ب وباب هسردمرب بوراو هیامکلاذن دم هدننافوكنا * یدلوا

olyدنکسا بودر ونک ین وب هنرهش نودقام نالوا یهاک ع سولیف  at 

 | | تیفول بوراو امك اةن دم تیم هدب | طح ET go وطسرا هدکد کس

 رک 4 ge AR ناوایدولوم هدعا eed لیبنوا هدنر#7 |
 سس سس e oe س سس

 4 یرادرک اش (



۱ 
۱ 

 e$ سو تا اس و و ودر توس تعهد سس سس تور سس تو اس سس سس سس سس سس سه سو سس سس سس تست

yy Be 
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 ۱ یدرولک اباده «Lis ندنایغاو ,yb اشو ند ا نالوا یرآدرک اش

 یا اام لک دیس هدننامزو APES وطسرا هدمولعلا تاعوضوم باک #* بود
 یدیشغا لدعرمشن هکلاع نولوا نارقبحاص نیفلوالعام هلیولعت لو رادشکسا
 وللا ةصابق * یداواغفر هبلکلاپ Sa لرشنید ندنانوبتیالو drow وطسرا
 هراداک ا رکا بوا رود هلع رسم هدک د (gg ب 9( وأ تقال روض بوخ

 باوخژآ توراوهرکف yal هغاشآ نشاب !ody لاوس نودا هلا طه هلنقد

 هنعاجسا رازاوآ بوخ نوراو هنرانک اقاعراو ?oo JS هدراهن تاقوا بور و
 فصنء هد یدنالئام هفعروتوا هلرالوالادحو ,Gat Jal هلراتضان رلهاو

 ندراک ا راسو وام ودنا لادتعاهدسابلویرشو لک ۱* یدیا Spee هسا اط >
 رپ wal Ansa he نولکح نداشدلها نارزدعب تولوارفاو یدرک اش

 هدق داوا یرلشبا لکشم هر gh كن ره تاطسا نالوا مگ دم هدک دنا ,ob بوشااح

 قعراو هنبربق كنا یناخ كتالووا * یدرواوامح# یرالکشم بولوا عج au رق كۆي
on dasیدراردبا عز وید ررب و ۳7  sles!هل:سم باک یرابخ او  

 ee دصلیکح سالائیدا لماک لاو ce سدیعهر \ ےکح ) ردلمه

cue pir,صاوخبودبا نە  Gadlingنوا * یدلبانایب  BIST 
 :beh هسا =( Avil ats ناک وب شبنوا کنوبمود aml‘ ردا

 اک | بوراو نوت بولوا net هدشنامز Me یسوق Sr رد لا
  gشا لیکن 3 هد راک دد زسزع شل , 1 2 yalشه دردقون رجاتحا هرلد *

e لوسا ےک ) pant | داتسا ach طا رفس ag و هدیاتک هاو هدفاش 7 

Sigs نوع ا اوا رب ا ea NG Pea eran 
 تافو * یدتارا هطاویزدتا یبط مع هدو مور راد بولوا ندنرادرک اش

 یکیانوا هدکدتبا  Dyیدیاراو یدرک اشرف  Se) Aedesلوا (شونیلتسا
 ساتر  trریپ سا ردا یراکدید ےکح سره هدنما امکح بلوا اسندءامح

gi) یدلک هرکصندنوطالفا تافو (یناثسویاعسا o>) GA ندنررکاش 

pd رولک هدنلاو>ا و طارق هلتسانم یرالاوحا ons كراس ونیافسا gl 

 (یشیدورفا ردنکسا مکح) هثلوا !( Sadao slauندامکح راک بواک
  gal(سوناولسا مکح) ردشسزاب ب بانکی انوا  oeقامت تولوا ندام
 یسو» ( نوعداناغا م ےکح) یدلوا مو لعم  of. OSD rasندانکجءایظع تولک

| ۱ 

 % ان د-وب یر لر. لوا رع هادا yas 113 jal رام یدا



BE a Hoe 

 ثش نوع دانوغ هه وفراضءب * gil یداتسا لربمغس سد زد انوع داثغادو> اب

porateیھا مان لطف بحاصرک ( یهلانوطالفا ےکح) ردروک ذعوبد  | 

 بواوا ندنا لوا سونیافسا ’Keg ctl راد ناسیعا یردامو ردب 54!

 نوطالفا * Ga! co نواوص یردپ كن ۔ہدلاو كط.سرا peel كت ردب

 ت واوا نراهم nS Lol jam لس شب هرکصخدهواع Ue | م هدنکل هذا

 ’ax ندن رار Slt مكح ثروغاشیف هدنآ ب و راو ه nor «دناف و كلا

 اونا بز هیامکطا 7 Bande دعا بودا < مواع لیکن ندامکح ءےہطء

 تروص ۱ لدم * یدردبآ سفن bem سا ردت بون هسردم

xn!لک | هدننام* هدقالخا مراکمو تالاک عاونا بواوا نوجلا ردات نوللا  dal 

ano gidعلارمشامکحزنک | * ربدشهزابباتک ی لاز وتو ان شب شنل هد هبب رغمواعو  

 قالخا هکر دراو grape عاص هڪ رار د یهلا 1 وطالفا نل وا ندنیلس

 ad رم یکیا یرادرک اش هکر د و رح * ردروذعسم هدنانک روهشم alco یریصات

 Fo Bey) بوند نو اثم ol نوهگیدبدسرد نکرروب ly ه رب بولو
ed Au yeیدرردنویفارشا« هرلزا نیکعد سرد  * gossهکر دروک دم هدمولعلا نام  

 فی رش ندناسن الع ردب رب كنهن ہک شب نالوا نانوب ءاکح یظعا نوطالفا
 ماهه ماما مالکلا لوبقم ردصلا عسوردقلا adic بترا يلع بسا ىلج بسا

cu!یدشهوقوا هلس هلطارتس بولوا ندنرادرک اش تاذلاب كيحنروغاذیف *  
 | یدشعاراتخا قالغاو رمز هدنارابع نکل بوزا رلباتک Aly هد هیمکح مولع
 * یداوا Jan هتادابع و دن 94! صا وفن هناعکا ds را یسردهدنرگ <!

 SE توغوط هدنرهش سنا یراکدید eT الاح ب واشد لب ناسکس هلج
 بواک Ani | هدعب تویفوا te ندنآلس ىلا تواوا د درک اش Abel om هد: اب

 7 نواخیا نوب رلد وا هژان اردو تویلشاب دسرد هرادر کاش

 My و رد AP یر ارهاب ودا لیکن درک اش رفاو لیفلوا كرابم
 | كززدلب sas So و لب نالب 5b لب Sb یماکس>ا هد دصر ( نیطارفا ےکح)

 | مولع بولوا ندنرهشروص ,Crass اقا کج ) !Se عضووب ادنبا نی راتز وږ



oe 

 لا Osim si 0 ges هس دش Lit) on Ls روهشم کک

 Bains بو زاب باتکو لدآ تابصقتبسا ب واک ado وطسرا ردیمالک
de-نوعالفا &( ) راشعد یدزا بانک ترد نوا ) je.یمارف  tax!داجاوب  

bia 54!یدا هدئامز >  * etl par (pantنويل  ic uaنولف  

 ءا.ظع santé (سلق زاببا مکح) te ۰ ail * ردروک ذم ید cry ولدآ

 ناع رص ,دنکح fe هدهیکسع غیاوف ( نذافن ساق ربنآ مکح) یدباندامکح
 بولوا ندندرک اش cls رع بحاصا :نامعل ترضح نالا ناهج روھ شەو

 ےکحرب ولدآ سیلقدینا wast و. للم ناتک * بوند .pack صدد is زاسا

eeeهللاو .* ردروک_ د موند ردشلک هدننامژ دواد ترم  em) hel 

 edu silo نکل تولد یدتا داناو نوح قوراف ab; jon (سخامو قلا

 ردشعد ua! RES هلا یفا ضرف سحو ردنا بودا داجلا سانغام مج کک

 منکج) ید ندایکح ءایظع يؤاوا ن ن نوش Ny 6 ترول 506(
 (یناهسکناریک-) یداز هد دن زد هډ هس ۳ میلعرول طالب تدوپ (نیناسکتا

 بولوا نانوب ءارعش یظعاو مدقا (سرب وموا (eS یدیا ندامگح ءامظع هدتناف
"sw Ubهدنات وب  iene,نالک  Vetیسوم ترضح * یدرردا دیلعت اکو ب  

Daasی أ شقلا زویشپ  Sailsدناصق هدنان و ناسا بوډا دبا روهط هرکب  aide) 

olf,یداراو ۳ نیکح  SS)سوططقرب ےک ) gach)هب ردنکسا هک  

 مکع) ردو ندنا فیت ناتک ادتا هدددع صاوخو gil ۲۶ ی !is | ندنرهش

(asiبولوا ندامکح ءابطاراک  Al: Joo! Gortهدنلاوحا طاره  
 دن رق adage هس دنه is هددناوخربم (یذولافلا سویلطب ےکح) allyl lei رولک

 یطسحم الاحردراو git هدهد دع نونفںوغوط ەدە رک سا یدناربصع

 یهاشداب ol gl ردیفیلأت كنود wl: SF oli ن ساعت نالوا روهشم هلکعد

gitلاوحا تورو دصر هدننام ز سا  ootهماعلا لدتعم * یدزاب  Jaw 

 . لیلق اضرلا * طب بضغلا دیدسش مالک نرش نادند هداشک هحلارثک یور

 GON تافو هدنشاب نکس RE بولوا هماج كاب یوب-شوخ موصاا رشک لک الا
 ییالرطصا لع نالوا سعتلا ills یسانعم هج انوي هددیکسم ?Gilg * نوید

 | ,دیطسحم بانک بول یربغو موج لاوحا gal هحاسم یک الفا ب وقیچ



~~ w. Be 

Goud ll dae Ay ieتبلغ نودام  falls02ا7 دسر  
 ASE وا سولوآرمص  مههلوک> سونی هدناربتس yam Gal J ناسقطزوشل
 تا ایه دلع وللمباتک* تون دیدی |هدسو دز ره دضر p09 بودا فا

 نب طار مک>)ردروکذ موی دزد وب ندا فیلأت هسدشه اھ بودن ملک تا دیا دکلف
 tog قب اف لصاف*یدا نک اسهدنا بوغوط هدن رھ شہ Riots Souls (شاقار

dksناسهطزوب ندرمضتخ یدزا باتکهدانزندزوتوا دک و بطلع تولوا 5  
 ./8ژربد لوا طارق اکو بءدهیکسم حیاوف * یدلک هرکص لی قلاناسةط ناما لا
 ,Seg us wow ردشلک لوا ندیکح سوتیلقسا توددیا فیلأتو ادت ایط

 بوروک ن دش وقر FELIX بوبد رولوا نیما ندنسد رغالب هسروکو تهن رزوا
Kase Sy)هدنرانکن کد  lyنوصنکد هلئروب هدقدلوا التما توب قالا  

 هددناوخربم * بوند یدرواوا لاه سا بوکود بوقوص at رد ودنکب ولا

 بت نکل بوند ایدی هدننامز نمهب ندم كولم pil iy طارقب راضمپ
 تاعوضوم * راشید gal مدقع So زوب (Garg ردنکسا روهظ Lhe روهظ

 عج سو لماک لضاف بولوا یسبنر كنوبعببط هدننامز ودنک bb هدم وللا
 جالع ao Jad بولوا كالا حایسو كلاسو vlog كسانو Akay هبنتمو ايشا

Gor!قشمد بولوا نک اس هدصج نولک هدننامژ رشدرا یهاشداب & *  

 یدرولوا نک اس هدنرراز adie كنا نوا ملعتو )هاو تضاب y بورا و هاش

 ندنرادرک اش كنا سوتیلعسا لوا طارق هکر داصم هذ El + نود

 بودا عضو ادتنا cb لع سوئیلقسا روب ءم !SL ندندالوا كلوا سوٌٍیلقساو
olیبط یدردا یھ ندهلعت هرلیدن>ا نوحعلوا صوص# هناسن ودنک كل  

 عیچج Hod قتلا نوا زویترد كيب ندشنامز DEKE لیصح هلبا هرج یناص
 || هب رج بولک یک سونیم هدعب بودیا لع abl ag ot هدبط لع هلأتم یامکح

olsا لعاعم هلتسايقو هر ر جت هدط کج كد هل شب نواز ويدن بود ا مض  

 JE abl سايق درج بوبد زداطخ هب 2 بولک oo سودینامرپ هدعب بودیا

Ug!رافالستخا هدنراصوصخ ساقو ه رج یرادرک اتش هدشتافو كنا  og hl 
 ردمزال ES یتسکبآ كسايقو هب ر هللا هيظع Ae We دک دلک میکح نوطالفا

 نوطالفا یدردتا قارحا یراباک ؛نالیزا هرزوا لاوقا ر اس نودیا pled ويد |

 qa تودبا روهط SU شونی عسا هرکص Je 5&8 وترد كس ندشتاهو

leyهرکصت دنراناوو كنم رادرک  abla.هدبط لع طارق ندنرادرک اش  roo? | 

 ( یدلوا )



 بم توس

 | عطق بط ل ندلاع نيغلوا لضذو مرکو تج رم لها طارش رولز # یدلوا |

 | | ریس خد نا رغ یوم Job هقلخ هلسچ ن op كن ندنفوخ قاوا

 || ناسفط * و لک الا لیلف Joie ءاص کرا ۱۶ طب تف

ped cy haw ablلس ش  wg indموا لیک جن هدنشاب قلا نوا  Leبودا اح  as oh 

 | طارش stab کر (سو دیلفاننا رہو دیلفانبا ین طارش (AS یدعشعا رسم 3 لو میمت

 | ردیلغوا یسع bla (هک عبار Sol jw ےکح) olay) نفراد نا ثلا

 ۲ 8 نامسلط مست abl jo) ےک>) یدلوا ( 0 یرالاوجا Abt 3 ور ر چ وا شا

 1 Dew هدلکر él هک خیاوف تالاب ےکح) یدتا E نات ک هناحور

LALىدا سا تیمور رسا تولوا  +eلوا هد هناحور ناعسلط  Se | 

 ۱ | رد هی اص an lb‘ ندا Ko لوا ,دناعسلط ع ید ,ls . بونید ردوب نیا

 | بواوا ندهیطلمرهش هدنب رق بلح هکردروک ذم ,دحاوف (سالات (Ke ردشعد
aeدصردنآ لص رد وب نالوا فسا ادتا هد  as waneلکیهبودیا عضو  

NERS 3° Biنانو لها عیج بود مدا  | 

ee Beyو  slasm| wieیدرولوا عد یراالب بودا  dsنامز  

 بوزان نصاو>و عفانم كو <o سد“ را ob; Ans تفروط هدنرلجا حولوب

 ۰ مولع هکر د روک ذم ot |p ne (pl 2 > ) Anco jot. mca cus یداوف

 ۱ هد دبطام هدئنامز نیسوع pam زرد وات رضا زو ole >» of a Kes daw الو

 هل رد کس نالک Ko بودا دابعا یو ر سدخ رطواف هد ar شات

 مور هفناط هدننامز یسوم تروح یمکحو هداف ,last wis للم HK رلبدروترا

 روهسم هلا هسا ادتا ردیطام . شاانالوا یوسایف ادشا ندرلنا gl دانا

hors)! \نالوا ياا نكح  parرد سخر طواف ہد  Eےکح) نقل,  

(ll?هد دنا و خرم  alleبودیاروهطوب ادا ندام> هد  Paندرمصتح  

 «ددناوخرب ( سونیلاج م کوس )وروک dys Gal هرکص لسیپجوا یرکیزوب
 یه >واسروغ کاپ سونیلعسا ,Gy * ىدا :a دک نکسایند ءابطا سسر

 “یا سولیلعسا ىجا H نوطالفا یھب bad سدیامرب یجندرد # سونیم

Lia, aدابطا هعاجاکو هکر دسونیلاج ی ۳ نکس *  Jy8 هرکص  Kite 

 فتم یتیدقوط هر, لب زویکیا نذاسع تزرصج توب # رص اقا ادنقا
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 3 هناب> مولع بوغوط هدننامز یسع Spam هدسودر هرکص لس شب شا

 | كمور "«ممهایف بواوا ندندالبایسیا هدنسسقرش بناج كلو,ناتسا یوب راضعر

 | یدیاربمغیپ یتوب راضب ( اناوذ میکح ) ردوب ندیا فیلأ باک ادتبا هدبابوب
 | ( سیطارتعذ كح ) هوا رظن ردشمک ةدلاوحالا ههبتشم هاینا بابنیکعد

wy eeمک  

 اونا لبصحت Say بودیا حرخ ام مبظع SF bye اکوب یردبردیهلع |
 تروص بوخنوک مدنک HALT یرصعو مورو نانو كالا نوجا مولع

xهد هلو دقهرهش واوا طالدخالارتشک هاکوامیدنا دعلاط)ارشک هرلباتک رفسلا  

plas |هل يصوت میظع هلی رب ندب رغم كولم یدردیا تباعر تیاغاک وب «اشداپ وادآ  
 eae بو راتروق ندماذج ضرما ییصاح بوک یشذکر س فیطارب جات |

 بودنادرک اش هسونیلاج هفهوقوا مولع sy ندنرالغوا بولو ارهظع هن راناسحا
death,نود یدردنوک  * ast!زوبتلا ندنتافو طارةب سونیلاج هدناربتعم  

 dle ja jo دید دعته نونف بوشرا aly v9 لب شع هبط اصوصخ

 ۱ تراغهدهیضا ر مولعو دن لب beso یردب * یدشافیلأت باتکد دع شفا

 هن لهتسسخ انغاو ارقف بولواربخلهاو موصلا رشک سونیلاج * یدیارهام
gals 2 |نیفلوا رادلام بودناتمدختمو ت  pry a ablesحرخ ندناب  

 هبط اع هلجج he BE بوباشپ Jo نکس ASL یدب GLK * یدردیا |
 مدمهدیالح ردیمداردیمعدق dle نکرد تافوهک رد و رح * یذزشعا فرص

 سار هدشنامز بوغوطهدسوماغوقرهش ندنانوب هدمولملا تاموضوم * بود شع د
 * یدک هتسک معا ندنوب هلط ا رب هدیعبط هرکصد slew)! sal اهکحوابطا ماماو

 یدبنوا داکح مولع عج بوزک راتالو یدبا هدشنامز لرصیف oe یسهتلا
wthبلقلا ینغو فیفع یدلوا بل هتنارقا هلجو یهتنم هدنرد یع رکی رهام  

 sas eagle كطا رب * یدزرلا ید نب Jos بویر اق .aby نیغلوا

leyمولع ودیا هلغاکا هدح رشت  glكرن هسلو وب بودیاایحا هلتالکشملح  

 سان لعاهد هحاسم لعهدشنامز ودنکی د یردب * یدرولوا عياض ندابند بونلوا
 یو |<sL هنسک رب هدسدقنوعا یسع ترضحنودناروهط یراصا ندںولوا

 GE ندنک و دنک هکوک كنا نکل بودیشداوند شعا al صراو هک !ءاریاو

 وڼد ىدا تافوهدل و بو دیکو ید catty راشادلوب كلا یراپ .UGE J یدب
 رد شد یدیاندابکح رابک هدهیکسم حاف ) سا وهرد مکح ) ردروک ذم

 هایصتفوقو لاک هلیف رط هدهاشم هناناب صاوخ ( سردیروتسید مکح )
Jeoتودنا رب ومد نلاکشا كن مک او رب رحم نی راصو عفانم بو شلاح  

 SS س و سوسسس

filers ) 



KE we Be 

 ع نولوا old ءاہظع
 | :dlls < ۰ رجا pst Lie ٭ )$2: yas! en زا ندم لوق ےک (a 19 القا یداتسا ودنک |

 . aیاس . Ortهدشنامز  oo blلوف كلو وطسرا |

gloat |(تشادرز میگح)ردشزاب لاک ه دباب واود ناب  jonشک  

 مکح ) هئلوا رظف ردسشمک هدلاوحالا ةهبتش» با ob یلاس لیصفت نیک
YC peeهکردب و  jas!یک 3 ثروغاثیف نالوا اند 3  

 هدلاکو لطف cul یدرک اش ۹۳ یهلا نوطالفا بولو | ندنردرکاش

 cls lal * ید فیل cals عن ؟لنواوا لصاو هرایلع % دن يه

 gle بواوا vale دهاز تار لها tall رنک عاطهالا رنک تعانفو

 هلص بو دیا سب> So db Clay تبقاع !UKE سفت ب صن هعنم ندکلتسرپ
 !De Fos بودیا تافو هدنشان نوا زوب نیکمردب رهز اکو هلهجو حانحم
 بوراو هربمغیپ یسوم نوجاک وب راک we هد polar * call go f اش

lyو بیذپتزپ هدک دیدزس " Jرب شوا  A ns 5 aaردق وب زجاشحا  
 <a سلطارسا nad وب هد ناوت نکل بوند شعر و تباوصات باوجود

 یردب یسهدلاو DSS نوطالفا ( نولوس میکح ) لعاهللاو * ردوا دائسا
cil! Shak ۲هظعوم  Bhs 3 E NE EE belts 

oralیدشا تافو هدت رغ  Gilg geنداکح راک هد هیکسم  

 ےکح ( ىدا عضووب az یییربطلق اد ) us quale مکح ) ردشوادع

 5( ) هثوا رظن ردشمک هدیکح شلات یلاوحا كنو (یور سخرط ولف
 اه ترضح Sy نیغلوا یسهداز هشه كسوتیلاح هدحاو ( سولوف

anal sai maدافص نوسسنالوا نود راوح سر : Sa 

podeداقتعا ود یدلوا  Jolسونیااج نکل بوش د  Sotها سع  aیدر  
 هرکص لی 558( نداسیع كتو gle هرزوا ft هدو راو یکیدند

 اشم ن تروغاثیف ےکح ( ,elas * رولوا فلاح هنکو دنا ale قفتم ییدلک

 ردام das رطرپ EB نود یدر وغوط ن SA کب یسهدلاو مدیا <? ( لو سرو

 راعشاییدلک هدوجو بالا یعسالب هلبر <I بولوا لصاو رد: tabi هنجو
 ندنردرکاشكياو ندربمغیپ Sel gamely هبهلا مولع ,دنآربتعم ههن#ردشنعلوا

 طب و یدادعا صاوخ bey ییقیسوملع بولوا تضان ر لهاو دباع بوئرکوا
 تاوررب ود GS هدننامز دیشج * !Gant داجناوب هلبااک ذو لع توق ولع

 Sad فیطاو دید دیذل ندرانا جج ۵ بولوا ا علظء هک الفا 4 هک الا تاکرح - Sy درم * ردراو

 و ےن سن او تو ویروس یو یو ی ی سخت

eS SS eee eee eee eee. osل ا ل ااا  li eee eee eee eS ۰۰ 

(Ao ) 



Beمیگم برو  

 | سا دص تره ندامگخ !ga جارتهسا ندنا a 59 یدربد مدعي و گوروک
 دلج ناسکس زویکنا هدنونف راسو دادعا صاوخ ع * رلشءدردوب ادتا ندیشیا |
 هددیک ا طز اه ذرمصم رایدنوط )سو لوهه یرلنا lle LW عیج بودیافیلأت بانک |

 هکر دروک ذعهددناوخریم*بوئید یدباراویدرک اشكي ’ae ندا ٥ح بولو ا نک اس |
 كنو هدنرلکدنبا نطو یالجقلخنیکا هبلغودع هنب رارهش بولواندن ,مشروص

 ۱ یو یک اح بوراو هر دیک !Us كوز an ge سوءاس هل. د ال وا هلج ید یددب 9

ne هدنآ بوردنوک an رهش نوطیلس هدک درا هامش نیس توئدنا لعوا i 

‘ 
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 wg! Gol دنلیصح هیمکح مولع هدعب بوئرک وا موج و Amma ندنرب
ay onary ganar |بو شلاج هقلخ داشراو ےلعت بواک هتیوماس  MES 

Iتوادعاک وب هنسک ر هدنا توراوهرهثرب هدر را بو دنا فيلات  yi!هدهلداګ  

 بو زک رهشب رهش بوچاق هکر ب هل ربفاب بوللوا لتق یدرکاش رفت قرق |
 بوربک هرمصقانیلا مکحرب هدلوب رانوپ لوشن بوشود هندرآ كوپ یمودع |
 | یرادرک اش هلروغادرف هدقدروا شن | بویشاطنودوا هنفارطا كلا یوخد. یودع |

eb,نوکح یا ترا شطعو عوج نوک  ealرلیدلوا اله یس هلج  : 

 | * بوندردشعا داجاوب ییرابالود وصو GALS هدعاوف ( نول ےکح )

 تسارف لع بواوا هدننامز طارق هکرد راو ید Koy ولدا نوعلا هدناربتعم

yates alatesهک ابفارغج لع( سون رام ممکح  He LASادت ارارید  
 fo Kasi tng رامابلاغ بوی دز دشمزاناف ارج ید س tet راضعب ب !gt عضووب

 کج بودباداجثاو بیکر نومت*قوراف قاب رتهدسوماق ( ستغام ےکح) ردقلوا
 لیم ll ( سطروم ےک ) زدشهید یدتنا لیم هلبا فا صرق سخاموردنا
 لع (سونیم ےکح ) یدتاداجناوب یزاسولدآ نونغرا نالیدیشبا ندرب ردق

 | طارعب هلتیسانم یلاوحا صعب بولوا نداسبطا رابک نالوا قیافو قذاح هدبط
 | قیافلع ردپ رد كیکح وطسرا ( سخاموفین ےکح) هئلوا رظن یدک هدشلاوحا |
 سیردا هک ( سعره ےکح ) یدبا رصع مه هلئوطالفا بولوا قداح بیبطو |

pateیلاوحا نیفلوا  os Abbaرابکهدحاوف ( سیدودره ےکح ) ردشمک  
 | ردشغلوا دع ندامکح رابک دوب ( سسزوه (KS ردشماوادع ندامکح
 هدی ریضوهدننوب راد ( هدف )ردندنردرکاش لوبةم كیکح طارقس ( نذال ےکح)

ay st:ید امکح  usمطاصاو یراکر اکا كرازا رلنانلوا رک د هدلوب بولک  

 {BH یدب یرولوا تباغ كناوب ءامکح هد هیکسم Alga * ردب راهتشارپ ءامظع
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 |  طا رتس,ثروغانیف ساق زامن اة زانا ig . ثروغاسکلا ن بلا یا ne سا هکر د هتک

 نانو ءامک> SS دید دوس الو (on اربتعم !as ) هدناو ( ردروک ن دم وب د ردنوطالقا

 : HS“ رلد (ou یفص یا یرک |یجد Sh وب هکر د(مدق یرب رلب دنا عونا یربغو

 | راکنا ,aI نفب رش دوجو كنيلاهتو هاصسقح هکر ارد نود رهد هبیکل وا
 ۱ یرشنورم2>نکل رارقاهبیلاعت یراب دوجو هکر لرد نویعیبط a a *رلیدتا

 ۱ امدقیرل طب هکر دن ple yl عون* رارد درافک ید هو 9 !Filly Asa راکنا

 كابو لسمو دادس لها رد کا كنب رخأتم هکیراراس بولوا هدنرابهذم |
 | در نرابهدع لالضاا یوذ ءامدق iy * رد نوبهلا هرنوب Ul وا دامنعا

 | سلاطاطسراونوطالفاو bide وذ: lca ات فبطا باتک ههن نوعا لاطباو

  ردروک ذم ود رايدبا ندنویهلا ,Adee ثروغاشیف ندامدق و راضعب و

 هدقدلوا pede یسع ترضح (یراصت ما لاو> ارد نورشعو سماخ لصف)
=k wsبواوا نکاس هدهب رق وادا هرصات  gs ue"بسا  Sale A۱  

 039( یسع ند قحرشبو قم هدعب بوند یراصت مراتا Ke ترصلو

ot۳ باعا ید هب هفناطره  loanیراصت  is ee * ditoتارا  Rar) 

 تاورخو Hay piety ley رافلب و سورو ج رنک رچو كنرفو نمراو موز
 : ردرلتلوا ue دعا الو ase: Be سا اس 7 ھت اوط یراکدید 9

 2 ar ضع ibs نرمه> * eee ردعهح لها ین را لها

  ساتلا سانا سانرفک | KEL ایحا راتیمو نيفوط زساباب abl Mey لج

SSتولوا س ساوسور هلا سان ناظیش ر  da Jeرلددشود  # oop las۱ فاتخاف)  

l=لم هدندآ ( ےن نه  Suessوک یسع  S,1 رلب وسدع ی  

 | كهللا یاع هک رد 4 روطسا ید یر * Aso psd رک we ede ںوروط

 ا نولاظلا لوق اع هللا یلاعت Lal رف اک قیفح هقرف Sil وب # رلیدد زد _بلغوا
 وا م #٣ راحو یریمعس 4 Ie AGM, aol قرف یوا ابك اولع

| 
1 

 ۳ ل سو توش بس سود ست و سس بو و سو سا

RR Seم ا ا ا ي ا ا ا اا ا ا ا اا ا ي  

 | لم وشا هددوعساا ونا رب سافت * رلیدا glass | ce ۶ک نینموم رازوب بولد

wads 3یم  an govهلن | هس اكلم نداراصا هدرا سات ریس نکل بود ىدا  | 

 | *نوش درد رد اک as رف !UA لطاب دافتعا وب د رد راک, رمش وا شام رو وسعو

 | لاج هب ,dy کرب نی So . دوغوا یراند یراصا aot قروودش هدرپسافت رثک |
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sia she نوا Soe Eh ی هه دا کیا لو ray. 

  aوشو تأود رئال سم ںورق ب  GASیزدوجوهداهد هکدنک بولوب لاوز |

  nS © pg 1 oleهدر هش  Psدرب نجا ەدرەب  ail 5S 25بولوا |

 | ءايينالا مناخ * یدرا 3 افخا نی رمالسا بودبا تارع cule ندملخ ید رانا

۷ 

ho Festi دلوا pate , ادمرمس ادنا سو هيلع هلا Jo glee nt oy pam 

 دیح و رولو مالسا  laxیلاع  leyیدشا *  AEند ردهللا نا یسع

prety باص یسع gl رركم نج راسهظا yall رفکلا ses رازوعلم 
 ود ! JEL slatsیسهصفق سل * زار د یدلکح هک وک بول اقص: رعد نکل بودا

 بذک هتبلا  ilyیرلباتک كناراصأ هکردب و رم ردشمک هداسع باب یک ودنا

 نالوا :( 5 ie 2تعد رش ماکحا هدقن رش  Sleٍبولوا زآ  laneنصصاو ظعو
= 

 یسوم rem عرش gla رش كناراصت بواوا تم

 بز سس س صج س

 e$ و ی

cal |یر هلسبف یراصف نینعوط و-_ثراق هندرط قرش یسع ترضح  Gree 
 هدواد ترمضح هدلیللا فصت نواوا یقویژزاع oF تما۔یتقو یرازاع بولوا |

 یژاسع بودبا هد« شب هدنکرره یدراروفوا قیرش روبز نالوا لزا
 یسفرب نوک یللا یس رب هکیدنا راو یراجروا هعفد چوا * یدژرولبف سد آ |

e نت si ید 9 2 ۳ peeve br! نوک وا 

ax :بولوا نۈعاط را هرکصا دنامز  aiiاز ید نا ن مقر  
Kal Iزیپ وند یدسلوا نوک ىلا یرلجروا ند.دسوا تودا ردن  Mpeg aly 

host $f ar bon ee Sal نیغلوا aslo lois cle Dost. هک دب ورع ۱ 

 لالا فيض یراصذ اا یدا لس Sle ید یرلستهد رش هرز وا 4

 هلیئروع ti ضیح بولوا تعسوو تصخرو و فیفخ یراتە رش نیفلوا

 ,nee Ady وهدم( تیرا RN Gre عرش Gol: medi ناشا

 ہر هدئسایروا یراصد نافیفح و دو ناط, Nas cnalgl عبا رش عیهچ لصفاو

 (هدنف) هثلاو دا هلل * ردشاوا كرابتم كادت قمح یاضر بس و Hylan Het كاب

 بواک هنهاشداب یراص) هدنروص بهار یدو ر, وادا سا و هک رد ورم :

 هن رب Gy atl لیدبتو nal یی رش لیعا هدنراکدشا دافتعا هب ودنک هلتدابع |
 :یدرغاح SS یسعنیب بور و ههاش داب رب رب ره 1 فاح 3

 س

) ۱ ( 
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 | genet ودنک هاشداپ رههدمب بودا لاله ییودنک بوریدنانبا وید مر دک کا ||
 بّولوا هفرفر یر ره بوشود لاتفو لادج ay راراوبد rake ق> بورافیچ
 قولوا فلاخم هنب Jy یرب یراثبیآو ندو قوچ CHE یراصن فثاوام نويکنا
 هداسنع باب رخآ یلصفت سلوب هصف* ردراو ید توادع LIT ۱ .دنراارا
  تاورخو هتسسوپ و رافلبو جرکو شکر چ فئاوط )6( هنلوا le ردشمک
 Fro هفناط هجو نامالاو لدراو نادغپ و قالفاو هجو هلو defy راو
 یس هج هلجم ردن هرکصندنتوب یسع ترضح بولوا راتسرپ تب اف اسنداراصن
 یرالصا رانا نکل بولوا ندتسهفرف Fl شع نالوا ندرافک كاااراصن

AASهسیا كراو دوجوم الاح بویلوا مولعم ردن یرالاع ءادتناو ودیا بف  
 لیصفت نیغلوا لام قلخ مولعم الامجا یرالاوحا كنیراتکلعو ك زودنک

curlsلوغم هس راف هنسهفناط یجرک هک هلوا موله اما *  yoتیالو ابلاغ  
 ا كن رب ندکا را فئاوطو * یکرلپدیا ندرانات Mall یرلکدید لوخ» هدنیچ
 | لاو * ردقلوا رانا راغلب Soil نالوا نداراصن اسلا بوش دردراغاب یا ید

get le lelهلرانوب هچرک (برع تما لاوحارد نورمشعو سداس لصف) لعاو  
 نابداو لام Et نکل ردراشلک مدقم ندنرا هجن لرلتما نانلوا رک ذ یلئاوا

glesترضح نالوا ناسهج ماو ادا  rtلوا یطصم  ce aahادنعم دلقمو  

 یعایشاو تما رنک او یعابتاو باتا dang مرکو مظعو سو ale ها یص
 اصوصخ نیفلوا مدآینب ما رخآیمه یلاعتما بولواندنرخاوا كب رع فئاوط
 ناهد ah رک ذ بلطربخ برع تما هدباتک اخ ماعطلا ST وللا * وضو |

 | یکسم ییاصا تفعلم باطتسسم باتک gy ly ماڪڪ دهش ,Sb Py ناج

 SS عوج نیکلروک باوث باسسنک Seb هكلب باوص ضع El ماتحلا
 * یدشنلواربخ ات AT رخافلا یواح باتک وبشا یرک ذ بدا رمخ برع تما

 هفتم هفناط هلبق دعیالو دص برع تما سنج عی هک هلوا مولعم الاح سپ
 هدارفص برع هن راثلوا نک اس هدزهش هذسوماق gh دحاو cg ritual SI بواوا

 | ضراوهذ هن دمو هد هکم oS دنع یک كن هلج وب بوش دراز د ارعا هن راذاوانک اس |
 تبالو هدنسارا اسو هرصب هلبا هنیدم یهک هدنفارطا مصمو ماش ییک هدزاح

 رانوق هلبا هب وا GS ۱ بؤلوا هدنرل تم" رکب راد ۳ هدقارع ضرا ۳ هد رج
 سنج tte هدناربتعم هح a (A) وب ro الاح بولوا را هلق رج وکو
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reرذب ل هلبق لویعو  SEHماد نع كولم ا کز ود هب رعتع برع 4  
 | ندشسا مالسلا ,ate CIS ماس ast \5 tis sles ناطق نالوا

 مهازبا نی betel ترضح هکر ربد dy pine برع هب MVNA ردز هلثبق نالوا
 لوس چ وا هد ماھ نا 6 زار * بوش د ردزلهل ىه نالوا de مالح امم سا

 داع هک رار د eth برع نیغلوا مطبم یررئاو nd لیصفتو یرالسف كننکلوا

 ندلسیعامسا o pax هکدربده اراع برع: هب AE رذب Jai مهرجو دونو
 رد شغد ردرانلک هرکصتد رانا هکر ازد هب رعتسم برخ هیوا ردراتلک ۳
 اصحاو دحب اضحو لمر dls برع فئاوط عسیجب هح رکا ( همد 3

dels!رک ذ نس هلجج  Dolناو دق  Fit piasنکلردررقم یودبا لکد  | 
 هروک ذم ثالث عاونا تست : هک ردرانوب ع وره لقئاوط ,paki لئابف لوصا

 هب رام برع هرلنا هک ( لوا (ek یدئلوا ع ورش ع وبظلا هجو de ةرزوا
obتر  ‘ab.عزم هیلکلاب یرالساو یرودنک هدنزانامز هیضام هایننابوش ذآ  

 wth لیبعو مه رچو "هقلاعو سیدج و مسطو دوغو ذام زان ی دزاشلوا
jawروئلوارک ذالاح هکرد  ( هلیف* oleداف 445  .) یوذداهند salتلالض  

 مالسسااهیلع حوتن ماسن مرا نا .ضوعن ذا موللا oa موق ویشا داټعم

Eyesماسن دشخفرام علاش نب مزابت فا  Pas! dak.» Couروبنم *  

 هدتسسارا ئرا:کل oles ٤ نم agus ندلنا تبالو: ه3نروهظ هناا: لنت دام

 بولوا نکاس هدتالو لا سوق نالوا قاقحا يسا et gd نوم رضح

 هلسنعام"و توفو زؤرغو AS *داب و تسسرپ تب یسهلجج یدلاغوچ یل
 عارذ ذوب ردرداب رزوب بوباشپ كد هلل رکسب ندزوب رجوا *رایدیا تسم
 عارذ Kol شعاب شعلا یتسماق كن رادق هتوک تباق بولوا یرلستماق
 *زلیدىد Gal عارذ یکيا نوارلضءب GE sole كش Jack pow * یدیا
 dns بهو بوراب وق راشاط lio زدق هبق هل M ندغاط یر هجن رنو

aly’بولا رروناج یجترب هد نا یرزوک بواوا ردق هبق لوس یراشاب  

 دام a ر یلوا دام هن رپ * Al هقرق Fil داعم :pie راع موق عیج یدرلب رواب

alیکلوا هک رو د  SIL bخر هکر دمالسا | هيلع دوهموق ی ^  assoتراز لاله  

 كولمو هدعالساا هيلع دوه با. یرللاح لیصلو یراکدیا das ددع چ وا نوا

 | ساجر سانس هدسوماو ( هدناف) allyl رظن ردشمک هدنلصف دادش ندنع
 ۱ لوسر Spar * راره هلکنا بولوا ,sll نامه As ره هکر دفولخ

i Ta RRS Rhee ^ 

( ail ( 
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a she Fay |لسو  scaled teas.رللوسر 4.3,  » asl eal r anیلاعت  

 Flys یلارپ ندفرطر, نامه نیو سانس بودا ea یرانآ |
 هک زا ررلنوا یک توا نوارلناوی> بوس ی Sy هناد رلشوف ن ras بواوا

YE do!نضرعترلنا  tapes! adelراو ا دوجوم  aacردفواشواردر  * 

 !pita) دوخاب Jutland یر سانسن یرب سان یر ردسنج ج وا سانس دوخا
 ۲ سانسن دوخاب .gad lig Jas ندسانسد دوخاب ردیبسق تروع هدنرلا كرات وب

bee ckواردرب هدننروص نادسنا هدر ردعوفرپ ندمدآ یب دوخا نه  

jaysهلاسفا هدهتسن هن ب ویلوا ندناسنا هک رد  Jooزدروکذ م وید  » 
 هلع پو دیاریسا هنس هنسک رفاو و او روس pe ae هفت  اطراعذالاوذ Cats لولم

 ثئابخ (دوع 8( ردشمک هدنلصف رامذالاوذ هدناطعق كولم باب ییدروتک

 | ندنلنن مال لا هيلع حوت نب ماس نی مرا نب رباع نب دوع ۰ هک دوز تنایخ دوم
 || ولشاط مانرخ هلا اعرممک هدنسارا ماش هلبا هکمرلیدیا ند ساب ردا داع موق واوا
 رافک یخد رانو یدرراسا لد هل Sn ندزون رحوا weil م اعم یاکمولموقو

 ین هتوعد هناءایران ول ne ti ON AFI هد. نیغلوا مانصا دعو مامل

 قاب بودیک ندنرلجما هلراناسم فن كم ترد هدن راک دعا لوبف tig بواوالس ره

 موق هدننافو لاص ترض> * راب rash كاله هلا اربج ترضح هج راش
 Spar بولوا هرزوا نانغطو رفک هر ons asi tll نالوا de نددوع
 * رلر دلوا لالهیس deren رک دبا كن دوا یی درا ی ربم ay هل طاح

Bl هدعالسلا alo هل فتح با هللا مالسلا ais te wh 296 مو لاو>ا Soa 

pataهناوا رظن  (لبق" ebسیدچ لبقو ) نع هلا زاج تبالو هک 
 ندنساناش داع es? ek ohm gals dal نک Le هددماع تبالو هدسارا

Peet al Judyرسول * ب وند یدلوا ضرقتم ی  tldهللا دوغ  
 ردب رالغوا مالسسلا هیلع ح ون ن ماس نب مرا ن راع تواوا ply کیا سادج

 باس نیدونبولوا رردار مایع 4 قیلع هدنلحرب كىيم 0 # نود

 هرونم de الاح لیبع بولوا یرالغوا كماسنب ald قناج ae رردارپ
 بوئوقبوراو هریرب بونلوا جارخا ندنا هدعب بونوق بولک هنب رهش یراکدید
 *نوئد رابدوق دآ وید dar هناکلوا نیکعا فاحا پولک لیسرپ ه رانا هدعب
 ?2S € ما قالع pu كماسن مران sle سب سیدج هلی دوم ید هدنلحرب



: 

 cen per a ط تکا ودی رخ # نوش دودب رالعوا كماسنا

 | هسزدح ةف بولوا ندم یرلهاشداپ رایدبا یراغوا شادنرف یکیا بولوا

 | موقیانا بودبا لق gol كب ناسکس ندعسطو gle یراهاشداب هللا هلیح

  Teرایدبا  * Ogeeربمغیپ عشوب هدخم راولو ریسسافت  a palكنج وفتل 

 ) ا یرکدتا

“Ao BHج۲  

 فیطار نیفلوا هدا ز ندعسط بواوا عج سا دد>> نیغاوا هرزوا تناها عاونا

 ی س سس ست سست

fue WY all تنواعم ales دوا نوراو abs هنابی sual. نج مسط 

 *یدتا رامورات نیرانیعجو رازو راوخ بودیاریسا نیک كسیدج موق بولک
0 : 4 ~“ 

 ندر لبمجوا هخندیاراو رقر ناه روه نم هلکعد sale ءاقرز ttl سیدج
 یک ەدنګأ بوراعرجن زوک بوئوط هر | هلرح بکر ینا ناسح یدرروک هساوا هرره

 هه زویرکس هدس gals * نود یدشود ول gle هللا !JS gate تردق یزرمط

 oper ںودافوا ینا سہرا ن لشن هکر دیعا یرلعص كمسطو شب دج ینک

 هدربساذتیک ( هقلاع "هلبق ) ردروک ذموبد یدلوا ?oll بولک بوحاق هلو_سر
 ردندندالوا مالسلا هیلع حسون نب ماس نب دوالنب قیلع dt, haar راتو
 دار سراف هلا Bde ردندنلسا ماس ن دزا ن قیلع ,Fo lt # ب وند

Aw!توئد  gre lossهدتتوفاق توپ دراب دنا ندای ماس دشعران  

‘allدوخا قیلع بولوا قرفتم هدالب ضوب هقلاع  GMEماسن مران دوال  
pa) oolردروک ذه ويد  # auth JLoتالو ندلبایراد هدنروهط  as 

 هد هکمو رهقورسمک نب ?Sdn برع یهدنا بوراو هبهکم یسهفرفرب نامزدعبو

 هل رزبیرب نیسغلوا ندب رع یس هلج بولوا nat مه ablole موق رایدتا نطو
 همه رج موق یهد هکم هلباهقلاع یدنع لیعایا o pam * Gal راروشلتسود

ntراشعا اب ےھرج هرکص هقلاع یب هک هرکصندیهارا ت رضح یدشلوا  

 هدیه رج لول و مهاربا باب و هدهبعک لاوحا هدوراقوب یلاوحارنک |كنقلاع
 bts! orb رد ېا هدنسارا سدق گز كنهقرفر ند هقلاع * هنلوارظنزدشمک

 وا ر هس هرلنوب ریپ لب ومس al aol cy نیفلوا ندرافک بولوا یترارهش
 * ردشمک ode Sate لی وم باپ کشرابدشا bs یرافک هلن ولاح یرلهاشداب

 یدا یع رع یراناساید Sg مرق بولوا زرعم یراکدنا ندب رع aalle رأس

 داعن قیلع تولاج موق هددوعسااوبا رس نکل هردشمافلوا نام یدیلکد

tatبوند  sry dalyبولوا ندنلساداع موقرانوب  GASقلوایب رد  
 Fra sale یزنک | !Aly هاشدابیعد نوعرف 02 par copula foot روش روک



o 4۸۱ Bee 

 | نیرابخت موف rane feud * go ردند هقلاع نیرابج مزف :یراکدشا
i ناعو Alb all, CHE هعلاع tl vier Yon بود رلبدیاذاع موقهبش 

 | /ندرانارمصم ةنعارفوماش jlo بو البق لسارا یرلتالو pany ماشوزا#و
yo Gd)ردروک ذم  dad)یلغوا كلا طف نالوا نع"ولم لوا هک (میهرخ  || 

 هرکصتد ةقلاسع ade hal نک اس هد هکم gud هدنعادتنا بولوا foi هرج

 | مالساا هيلع لیعاسا رانوب بواوا سصاخم dhl داع موق ةقلا-عارإ ز ردراشاک

 || كوله باو هدلیعاع"ا ترض> با یرللا وحا ليصقئ Clem > Ars هدشامز
 ۱ ely صوعن لسع هد 915 jue) هلبق) هنلوا les ردشمکع هره <

 شضرقالاح !A ندهن راع برف واوا ندالسا مالساا هیاع ح sy ماش نا

 | هرزوا یکیدک هدسلوا برع تمالصف GUE) ون) ردروک ذموبد ردزاشاوا

deeوا برغ صنج  regiبرع یسکلوا  aslبرعاب  othرک ذ هک رد  | 
  هکرذز هلسف نالوا پس ناطعف نالوانع كولم لوا cel * یدشاوا

styدر رهه بزع  wv flناطع هد هکه لمعاعسا ترمطح رار دە راع  athe۱  

 ندنفرط Sealy ودنک مارک glee wig Si Ogle ye < موق ڻالوا

 || رددنلتسآ ناطعت برع HLS عيجج راخروم Jom نيغلوا ندا سا ناظعف

 1 pos عج a ادعام ندهض ate ۶۱ نالوا لوا عون ههیفطاق ن ؟ل راشد

 Se Jit slel ترضح یرب كناطعف یرب بولوا ع ون یکیا برع
 || هد تبالو ( اس *هلق) رولوارک ذ هکرد رانوب ناطعق لس سپ * ردقفتسو
 | || اش نیرباع ن ?cle نی برین بج ٿب نیابس ندنع كولم بولوا نک اس

 | ]| كولم باب یلاح لیصفت كنابس رش Wad مالسلا هيلع ح ون نإ ماس نب دشخهرانا
 || ولدآ dele رعشاو رع نالهک رج كناتس هددنه نا رات * ’pada هدنع
 || ندنرلجما هکنداراو ىلظوارفن نوآ ةدیدحاو مسفن ogo Gal راو یلغوا شب
 تالو ماذح ۳ ناسغ dole بوروظط هدنع هلی راعا نورفشا محذم هدنکدزا

  peردزاشلوا هلفهعت ین كنسبر ره ندندالوا اس لة * ردشلزا اشن ||

۱ KHL By م نوک رک ابس نا Ga aes) کرد زانوب یژروهشم 
ably |زد  tigنک اتتهدنع بولوا ةلیلج "بل قد  so [Duty Rial 

 GIT ورک | كنائاقابس نر (هغاضق لسف) دناوارظن زر هتک alia ناب |

 || ینناراو هروهشم *هلبقر وادآ هثیهج !AAS نولوا هلق ’ase قسد رانوپ زاید

Car) 

| 



 ۳ قوا بول وا ’al. ۳ ast ندنلسابس 5 نالهکن درب د دوخا وزا هک در و ( ۱

 | ,Gast ea یدلزا وند :sis ib وع# وا رام ندلوصا هک رد رانو یرھڈاو

 | da نالوا هد هکم اقناستو دنا نا oy ' رولک هي کم بوچوک هدنروهظ مرع لیس هدنک ۱

 لّابق سار نیفلو ا هدرلنوب یجانفم ك۰ ةبعکه دعب بوراقیج بوروس یمهرج |
 ?U (se ندلسو alc هللا je لوسر Spam دادجا !Sole # ba ںرع

 نوئاص ندباوب ی رش !ele ab مولطرب بودا تس ply كندمک بالك 4
 لیلفوراوخو مدان acl > = “salle, | chem gy رع شل paw ‘iiss امو هدعز ںولآ

 برع Sit ضب ت نواعم 52 یرلنوب رایدرا ۶ اهج ی ۵ رج ند هکعرلنوب lal * رل داوا |

 كولم باب ط.اواو ?orc رخ كولم باب رخآ رلیدرامح بوروس شد رق ةشاطهلبا |

 رداز هیف یبا gat ee هی هام او را |
Jools |راب دنا نک اس هدة دم تولوا  alse?هلج راصنا ا ندسهارک  

 ردشهید A راردارب ماو بال حروخ هلا سوا هدد و« اا ’gl puna : * ردندرلنوب |

 یراهاشدار یرللاوحا نودا oes نولک هماتش ندنع هک (ناسغ هفاط) |

 هدانشهودوج بولواندشلسا اس ن نالهک ( یط ؛لیف) ليف ) هوا ,las patel دار

 | لصاح هلق هڪ ی د ندرلنوب ی دنا ن درلنوب اح نالوا اند روه ش٥ هداطعو مر 5 ۱

 هلیبق هک" ندنلس نالهک eo) یف هلیبف ) یدلزاب J لیوطلا نعارذح رد-ثاوا |

 ندنلسانالهکر د هلی ننوکنمو La aS (نادمههببق) راد ا w هلجبواوا |

Iدنع  Lal 4)..3 asدنک 4.3( , oy gS (eداسا  ast!هلیبف هع هلو  Sig sal 

 نالهک Gl رعت ءیق) هنلوا رظذ ردشمک هدا هقشب هدو راق ون كاا یوا

 E نالهک رال *هلسف ) ( ربا هریهشو هریمک_ب هریک فاو L هدنع ندالس 0 |

 یب ند هل ج تولوا ك دالدا بسس ن ورگ هدنع (رط *هلبق هلق ) رلیدنا هلق چاقرب و

 دن یهتش opm هدنن رق هفوک ندنع gh هلق یدیا راو یراهلیقرپ ولدآرادلا |
 ett بیعش * ردشمک هدمط لولم ناب gill ی راهاشداب لقتسبواک |
 ترضح ردشمک هدو راقوب کت رایدبا ندم a‘ اط ندم Jal نالوا یموق |

Ges |یدیا ندهعارخا ندماذجا ندمرغز نااب نان ر ن ثالام نالا نولاص  
 یر هلبقرب وادآ ملس یب ند هلج بولوا ندنلسایس یورع (ماذح لبق ) |

  بولواریهشو oS ضار ندنلسفابس نی رعشا هدنع (نورعشا (dd یدیاراو | 1
 eal هدنعابس Cy هلعاع نب "هلبق 641 ندرانوب ىرشالا یسوموبا ند هبا ر راک |

Cine, veo) 7لصف وشا (ت  Salبرع  alyهلج هرزوا ییدک  i>س  Pee! | 

( A 



HE درب Bo 
۳۳ ener car تا سس و٠ 

 a هی eis برع 4 SF کا دل ابرو as wie هب هپ یکلوا ردعو چوا

 قحدالوا a “3 ؟کصا دم (دمدع) قفولا هللا ىدا عورش هش .رلناب |

 1 ناندع نالوا سو ate هللا یلص لوسر ترمضح یالع ادج برع لت اف ميج

 هرانول ناطع ین د ہرا e نالوا ندناسدابسس ب ولوا ندنلتسا

 | هدزا>و هشدمو Me یرنک | كرلزوب dats ow ۱ كراا بودند ناندع یب

 ١ ردع Sil ید ناندعب SLE سد × bl Soa Ys قارع یراض#ب و

Gy, Mt) GSیر, ناندعن دعه نی راز  Pry peروب  Se A ِ 

 أ لصاح ه-وطع "هلبف نوا شب ندرلنوب ( اب تا لئابق) رونلوا رک ذ الاح

 ٤ 2 (لثاونب رکب یب *هلیبق) یدنا رارولوا هدقارع كلام یس هل هک ردشلوا
 . هراتکلعوانیفلوا نکاس هدنراتعس یرلت الو لصومو دهآردرانوب هعب رب لئابق
 1 a Ay‘ ردرلنوب یرروهشم تولوا age "دل رو نواس Foy زربدرک را راد

(aeران وب  dleنک اس هدهءاسع تبالو نارا و  i: dad,۳  | 

 | ندا توب یاوعد اشاح هدننامژ سو هيلع هل je لوسر Spam تولوا

“alowندرانوب باذک  gly!كسقرف ندرلنوب هد-تفالخ رکب وبا ب  lee 
illoباب یراودرق یرافک رنک اهلا | میس ی اوص  E sis 0 Ss gil۱  

 ' é | روهطلبف dale رهامهدان ز ندرع :J دابق عیچ هدنکتج معلق دفنأاط «

 fee? else نامزدعب بوباطاک | ’Ma بوزود Gey Ott < مالسالا

i wiles دا برعلا نوب و بئارغ برغا هصق و راددتنالک | ن le راج data) 

۱ | Atl هروه سم “als O E ناس شیب (لهذ نب هفناط ( ید 

 ( لبق  SLES Col ge 2شب بولو ازد هعبر یب  abdکر درنوب قو مایا | |
1 galls تردچ وا ای درانوب هک یصقن ) will as ه want لهاک ین "دتاط ) 

  “ald ( palنی باعد یب  Oilyندرادو ب واوا ند هع رب ب لئابقرابک |

 رضم یب لئاسف) یدلوا لصاح هلق  deeds Noهش دعو هکم (ناندعن | 1

 اصوصخ برع لئابق نالوا هد زاجحراددو  Gilgشرف  ۳ darین وم ۰
| Ee نولوا نکا س ہد ہکم یڑک | ردرا-ثلوا هلی “ھلیلج ھل رفاو بواوا:« 
| Wigley تحاصق * agi ل Adar مظعاو قرش | و راقدلوا برع 

 هداب 5 ندراراس هدنلاحرهو  aaترضح اصوص> ?=  Deas dleر  Jno polsهلا |

 ۱ درز رم اما یورو اج و cut دو فرا
 | الاجا الاح هکردیلس مالسلا هيلع میهاریا نب لعام ی ade هکر رد |
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 0 هت اما ا م ی ا ا ا رم

 ماعا مرک اب nth all ةيدعرضم jbo نیفلوا Gots paw اسو ديلد
Moat gl ode Show PC git) ate" gat 5 Sauk 

 / یدیاکندنام وا ها ب.

 یو د سس بس ER SS کک وک  تس

 | مالسیاهیلع لوپسرتاوزغ یرالاج john هک GH BILE) بنا |
 | وېشل (هب واهم نب رەئ (sin Ub‘ هناوا رظن رد جیم alle "دو 5 jas نالوا ۱

 | (ei یدرربد نزاوه ءایلع نیفلوا lal و ڪو تااغ 4.9 ددع ترد |

atl bo |شب رضم نی سالا نی  Slىب هلیبق ) یدبشا روهظ یر هلیبق  | 
| 

| 
| 

: oS Ay Bio = 

BE a 

"ahsi) یدنلوا عورش هنب رک ذالاج هکردرانوپ ربضم لنابفریهانم س (x) 
 سف یب  (SOSرهشاو رک | ردندندالوا ربضم نی ساسیا  SUSردوپزمضم

 هدابز ندددع ز وئوا ندنرال سن  “dledبولوا لصاح هلیاج  Gasesردیلنوب
‘aisle یدلوا لصاحیز هلیبقرب ولدآ سیب هک ( هلهاب( abl لاله یب هفناط ) 

 یدبتا روه هلیبفرپ یخد ندرلنوب هک (نافطغ  (nih is Bb)تربضج هک
 هلا یساع  & parندرلنوب هدئسارا مالا ا هيلع لودر  a le Galleهرانوب

Ld srl ae ‘amb ) pire tbl یلاوحا كيا ب رولوا nets 

 ples cath ( لصاح یزهلبف یکیا وادآ ناوک ذو لعر هک ! gals"دلیبف)
 (نزاوه ! phicپای رایدلوا 4.3 نوا شب یدرلنوب بولوا سبق یب لاق

 ردرانوب یراروهشم ( dothهک ( رکبنب دعس  Eley operیراهیاوفرمش هبا
 | رک لح  asهلتچ ابصف رلنوب * یدیا ند هلیبن "هلیقوب عطا ةداع-سلا تاذ لوا

 | هللا لص لوسر ترضح نیفلوارلدورعم  abeيا ديپ برملا مچ ما انا ) سو

By نی دعس بولوا نږشب رد نب هپ ( رگبنب دجس ینبف تعضرتساو شب رق نم 
 | مشچ هفیاط) ړډړا بش هرز ويد ملوا جد هت سد * مدلر نما هدنس هلم

aجو 17 27۳۲۱۳۹۲۳ 1۳۵:  

(esدا ینب لاق رهشاو رکا  cyهکرلب دبا هلببق هداب ز ندنوا بولوا هجتاط  
rome reeهلطنح ۳ هلو  ee "4s ( sul Bugsلیذ-# ) هکر دم ن 

WG!یدسشعاروهظهلیبفرب وادآ .دعسینب ندرانوبر تمن  ded)نوهیب  . 
 ه< رخ نر dels: "dard )یدشا روهظ هلیفرب ندرلنو ( هک ردم نی ذع رخ نیا |

3 

2 

 hed نوا شب Gate كنوب (هکردمن Bae زخ نب هناک یب لید هکر دم ن
 ۳ !all tas‘ دفاط * ردرلنوب ی راروعس+ ?dy یانک هند dln تولوا ۱

 هلا لص لوسر تربضچ هلانکن ی pal “ahd لیاد dal ناکلم یی ٌهفیاط رافغ |
arte ۱سو  alyروهج لوق ردندنل ن  USكرم هرزوا  poeنیفلوا شدرف  

 ?Je یبشرفو یشب By شیرف هفاوطو لئاسف da نالوا ندال- كنو |

NAS PRN ao LEPINE ELLE GTO 

SS ee 
u 

25 



uo Be 
 ۱ | الع at من كلاب نب ( رهف ی غاط) aby یر هلبق نالوا نالوا » فوم | |

 (مردالا (tte Cb رهف نب Aasco (abs tale) ردسقل لرهف شیرق |

 He یوانب بکن ب Gre Seth) Aa! Gated رهف نی پلاغنی مت هک
 dal ندنليسا به ڪج ty نپ هنطقب هک ( مو زخم نب هياط )رپ هفباط )رهف ن

tlh)هک (مجج یب  Gaceندناسسن یولن بکن  sith) Atlمهسیب ) | 
 پعک نب ,Au“ بالکن (oa) یب dal Yaa! owls‘ ضیصه رو نم

 نده oc بالک نب یمقنب اثم دبعن ںی ۳1 هيما هک ماشا (

sha!راهچ *  shیریلاوخا هيما ینب كولم نالوا افلج ةدماش هرکصبش نک  
 یراپبین زایدیا ندشپ رقلمابق هک ( تالبع "هلق )لر دلصفم abl dacs هدوراقوب

 فا بیدا لا بیل حرا پیط مرک | ur Coals ) ی دلوا عولبیعم
 رهاط بین بلوا نشر سو ale Jil میر یولخم لضفا
 دبعنپهلادبع لب دم * هکر دررحم هلهجو وب هډ رس پک يرخافلا یواچ
 يول نی پ هک نب ٤مم نب پالک نپ یصقنر فاتم دبع نی piles باطما
 نب هکجردم نب BS نب wot ن ب pal ن كلام ن ره ن بلا نیا

 كد هيه ار پا one Ody * نایدع نب دم نیرازب نب مضم ني سایلا

 !ls دلت بولوا رک 2 ders جاقرب هب راوتییپماسبا یراداجم دادجا نالوا

 isk یمچٍلاوجایو هام ذجج داف )هو رظن alin هاب یرافی رمش نسف
Saye ۱بانک نیا صیاصخ"هلجزا شنابب  Hyهک هلوا مولعم (تسا باریاع  

 یرادسیفب نادنچ مدنموصخ Grand طبض dle ما عیجج یربغ ندبره تما
 قشرامهدا ۳ وراصمایم هلج نیغلوا طوبضمابو طوب obs طولخحیرلبسن بویلوا

 يور فاو لک | ,دیموصخ رهو نیشنار اب زک برج فاوطام * یدزدژوا ||
 هدفدلاغوج Jot كنم ررادعان نیفلوا هززوا دیقت لاک هبا باسناطبض بولوانیمز |

 | «bb دعب بولاغوچ پرد لئاببق ندبنهجوا بولوا هلبقو موف هم
 یسیمابما بن don اصوضجخ ربناکما یاب حراعب نا ember تقوا
 ,دنابب یرلنوب نیفلوا ee ase لیفت ید یر مومن لوس كن Aaa و
 ندنسهعلاطم ربتعمباتک هعکنورببو ځراوت عیجچ ag! orl راصتخا قی رط
 بولوا Haas هدنای ا Mat برع لئابق عج * هکر دوپ روما نالوا لصاح

ue"هرج هدراتخا  ass:دروک زم هدناتعم * رارد هرزوا ترباغء  EASلنا  

 a 6 S59 She ee ee د لیذهو شبرف 4 هک ی طیب برع
a 00۳ت  



 ۱ 1 لا ناطلس هلا یسع ت pen نکا هرزوا لیلا مهارا open لیلجند

 Sl بوئلوا مارتسحاو مارک اوید ردلماک ملاع نالوا ماش و رهام هدماشو |
ORR RA ONو ی  A 

Pin Sinaloa 

 عفا شیر ندهلجج هلتمرح مسو هيلع dil foo لوسر ترلضح * ردب زلف
Abit,لک او  spl,نالوا لیعاعما تربضح لس * را دا  it:برع لئاف  | 

 Kin یک بواوا راجشرافک cule هداس زوَسلا یراکدناق :تیلهاج نامز ههنسارا

 دبع یک نیامایشو نجروضٴ هدبع یک شنورش> fe نیک( Sa یزاب دوجو
May gueهرزوا هیئباض لطاب نیدييگ هکن  LANأ موق نالوا ندا ناطق #  

 a لسنوناسغ موق ندرابنابطعت هم راندوهب gran tou ر ناتفا oe ۱ درج

os piasندلیهاسا  aay ga filsو "یراصا رازننب  AS Soiled ah 
 لئابقو رادود 4 ثراطا یو ay ین لئابق ندلیعاتسسا ay هدنک.

 ب او مشح رکن یا هفذانزو تس وتب شی رق لئابقو رایو مک یب
 مشجو Ms و ناغطغو ALS بو فيلو نادنبهو بلک شو جو لبه

 SIMS poy عالکلاوذو شی رقو ploy ج زوخو سواو HS و فعارخو
 هدننسانممیبآ ( ءاوه ههلاذقا نم (!CL یدراراتبط odo ضو
 شاطر, لزوکن دنا بوباطهراشاط faa رادعنندتیلهاجلهاهک ر دروک ةعهدفاشک

 دنیهجو شدرق هدبدخاو ربسفت * یدزر غارب یتسکلوا بوباط OI ةساوب
ale cryردهللا تا هکشالماشاح ج یی و هعارخو  ottoهدرتسافت * نوت  

(au EL eryهنانکو هوا رخ  jabibراوت * بو شدرد  oF 

 نکیا هرزوا مهار \ نرمهح مع وڌ نيد اقا ےس, بره لباسف عيج هکر دروک ذه

 هلساوغا یطنورج هرزوا یییدثلوا لیست هدهدنک یب ولم باب «دنانکو شا

 موسرو هلطا نیئاوق دهن بولوا هرزوا لاب وورشو لالضورفک یس هلج هلجم ردت
 نکل یدردا تاالد a راتلاهجو تلالضلاک هکیدیاراو یراهلطاع تاداعو
 ررقع هجورپ Mel عیچهدممهواطع هدمرکو اخس هداشفا قطا هداشناورعش

Aiهدفاراوسهش اصوصخ هدقازادنارت دلزار شمس ب ولوا قلطم بلاغ  

 لاعفاو لاوحا *رلیدا ناهج ناولهپ دتعاجشو ناهج قز, هدفاراکربتو كنخ 9
 * ردراو یرهصوصخت ae رغ تاداع بواوا فا all مار دهد داوقا |

 ~_noe a رلخا دەل ,és . جاقرب كد هلو سر ت <ra ندلیعاعما ترمه | ۱

CML ۱یسهلج نویلوا نسر چب هدشانکو  تنارق  sles slهام تولوا  

 اور ریعاوماا ج راوتو بسس اع هدنراجما * یدرادشلاق لهاج لهاص ناویح

 ) ندناک و (



ioەچ ۷  

 امت و Sle), ae cule هر اه نریوریخ ند

 pul هیضامروم| !Seay نارمحناسنذا Oa ase هکید را, و راد ھه اک ضرب

 /ترصح y\ ز :J یدبار اعرح ج SoS \ نيخاوا cls r بوو وربح 1

 AS KEM ah Sablon $e كد هننامز لسو هيلع هللا لص لور ۱

 تحاضف قا نام ناثلوادعزبهو تفرعمو لاکهدنما برع all یدزردیشپا |
elt) Gel Hy ۱واوا ت  wiلوععرحم  Jaeریا صف رب ذبل دو ر ظن ی قحهلوا  

 | لاک دنیآونید * یدلکد كدک | هدنامزرب مجه یررهام جم واردات هم
GIN |ن رکنا هرزوا تلا هو  KESهد اکن تج  Sigelهداربشو مب  

 قاخشسا و Acaso*y لسغوءالاب انسا وهدقراس دب gles هدکتاتنس "1 رادهاعو|

 موق مدقند هدنفاظنو تراهط عاوناو هدزاسفطا میافتو طبا فتو هناعقلحو
 لهاو ساسعناترضح هدمساعت * Ll any تداتهرژوا مهار تر

 FE حاکی رانا یواادا بولے مارح nas مارح كنيلاعن ىح بها |
 Spar *رد و 299 شعد یدرازع ,lel < یکعاغجهدجاکن یشادنرف زفیکیاو

Sle:بودا لاحن رو نشانعو تیاده هن داسعههاع لابتمالاو هاشالانع لح  

 داشرا نلاعف هدیجلاصخ هدونسلوسسز یکیدتبا نیلاعلل ةجر نش ]۲
 هدکد تا لاسرا هلبالابقا نع و لالجاورع نوجا لالصو Slee حالصو

 بولوا نالسم مدآ ها Salle راسو بدو ك رو رک یانصادارقا مداما
Logeهمركم هکم  wate?ها تبرو) هدنلب یحنوا كنرعهو  plنولخدب  
ales.ندب رع فناوط هرزوا قلالدیآ (اجاوفا  CF adilقوشو  

 مانالادیس ترضح ناو المو مالسا فرش بولک قوحقوح قوطاا نع ج راخ

ateرارولوا ماک د اشو رورو ما ممر و دعم هللا مالتسلاو ءولصاا لضفا  

 یادتبا بولوا ند رع لئابق یسهلجج كمارنحالا بجاو مارک ٌهباحص * یدیا
otهکم  a0?ن رحاهم هرلنلک هب هنده نوګا ثلاسر ترضح تعباتم لر  

 بورونک ناما هلوصارپ لزبقم لوسر بولوا ندنقلخ هنبدم امدقم بوئد
Dyasوا نده دملها بولد راصنا ہرادیا تعلاتعو تو تنواعمو  ws: 

 LF هدلوسر ترضح تافو * زرد یباعص نامه هنالک هناعا هرکصذدنهف هکم

 هدنرخآ لوادلج یرللاوحا لیصفت tig بولاق یسهباسعک زدق كبب ییرکی زوپ
ale? obشناوضرو مالسقحزاماد (مظن) هنلوا رظن ردشمک  * ob 

 اکی ا هلا فءاض @ Liga ندلا اورهظا * ey ou لها ۰ ۲

 تن
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eed rey (ak)سو هل ها لس ۲۲ نه دیس دنسو دیسس لا  
 Gea فرش ند بالام باتفآ كن رات سطح لکنو تکسنم ual ددعا

 be لها نیطالس نیطاساو نیدشا ر slate ءافلخ ىلةلوا اش Lo alts راطقا

Lowyندهاحو ءاده :ازغرب  deyمز نیعججا مهیلع یلاعت هلا  Joره كن  

 1 مفرومفدو عقو علق ندراطفاو راصما تلالضورفک مال ررادنآ pee رادان

 | ناي بوئاوا فو حمل هقفاوتهریغ ها نادداو al? dlls للم aac اوا

 spam * ردءرزوا یوا مدعنمو لئاز abl , هکلبمدّهنم امویف اموب نایفطورفک
 | کر ووا امیر هلعرضت نداعسلا عفارو البلا عفادو اعدلا خماس اطلا عساو بر

 اهکلم غلبیسس gal ناو اهب رافمو اهقراشم Cold ضرالا یل یوز هانا )
 زور زود Sao رف نوبامه Syst كش روت تراشب ثیدخ Le) یوزام

 اع اث |نانطافو ضرا "روم یفارطا نانکاس بوریدتا زور و روهاف
 bala Sel تح ار تعا ناه ج نیطالس لکاو لضفا ضرب او لول

 + ناڅع ST كول تعرکم كولم نال وا ناعا لها

AEنامزرا هاما یلا  eAعو ورم  
 یر رف ,pb SS ز نیهز قور كلام

Sig) رسیفو ردقم ٠ Pe)هلوا  * | 
5H 5۱ نیما یلسلاهنافصو  

 هدم او نیج زا مرا
 تیلاعلا بر

 م

 gael glade هدنسهعبطم نایجدب ید سوبطاط هدنناخرپ زو










